
(ὩΟοσὶς 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΙ4] ΟΘΟΡΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργθϑθῦνθα [ὉΓ σθηθιαοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥῪ 5Π6 ]νῈ5 ὈΘΙΟΓΘ 1 ννὰ5 σα [ΠΥ σοδηηδα Ὀγ ΟΟορΪΘ ἃ5 ρα οἵ ἃ ριο]θοί 

ἴο πΊαΚθ {Π6 ννοῦ]α᾽ 5 θΟΚΚ αἸδοονθγα 6 ΟΠ]]Π6. 

1 Πδ5 βδυχνινθα ἰοηρ Θπουρῇ [ΟΥ ἢ6 σοργτρῇῃϊΐ ἴο ΘΧΡΙΓΕ ΔΠ6 [ῃ6 ὈΟΟΚ ἴο δηΐου {Π6 ρα ΠΟ ἀοπΊδ1η. Α ΡΌΌΠΟ ἀοπΊδη ὈΟΟΚ 15 Οη6 [Πδΐ ννὰβ Πθνϑὺ 5 ]6 οἱ 

ἴο σοΟρυτρΡῆϊ ΟΥ νν ΠΟ56 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [ΘΠ Πὰ5 ΘΧριγθα. ΛΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈοοΪΚ 15 1η [Π6 ΡΕΌΠ1Ο ἀοΠΊΔΙη ΠΊΔΥῪ νὰΓῪ σΟΠΠΙΓΥ ἴο σοπηΐγγν. ΡΌΌΠΟ ἀομηδ]η ὈΟΟΚ5 

ΔΓ ΟἿ σαΐθνναυϑβ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργθ θη! ηρ ἃ ννΘδ]}ῃ οἵ ΠΙϑίογυ, οὐ] ὰγ6 ἀηα Κηονν]θαρσθα {Παῖ᾽5 οἴζθη αἸΠΠου]{ ἴο ἀἸ5ΟΟνΘΥ. 

ΜδγΚκβ, ποίδοη5 ΔΠ6 ΟΙΠΘΙ Τ]ΔΙΡΊΠ4118 ρΓΘΘΘηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊΠΔ] νΟΪΠΊ6 ΨΝΝ1}] ἈΡΡΘΩΓ 1η {Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΕ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [15 ὈΟΟΚ᾽ 5 Ιοηρ ἸΟυΓΠΘΥ ΠῸΠῚ [Π 6 

ΡΟΌΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓΥ Δηα ΠΠΔΙ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊδερσο ρυ 611Πη65 

ΟΟΟρ]6 15 ργοπα ἴο ραιίηθυ νΊΠ ΠΠΌΓΔΓ65 ἴο αἸΡΊΖ6 ΡαΌΠ1Ο ἀοΟΙΊΔ1η Πηδίθυ 415 Δη6 τη ΚΘ Π6 1 νυν 6]ν ΔοοΘ551016. ΡΌΌΠΟ ἀοπηαῖη ὈοΟΚΒ ὈΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΠΙΟ δηα ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οαδίοα!δη5. ΝΘνο Π61655, [Π15 νου 15 ΘΧΡΘΉΞΙνΘ, 50 1η ΟΥΘΓ ἴο ΚΕΘΡ ΡΓοΟνιἸηρ {Π15 ΓΟΘΟ ΓΟΘ, ννῈ Πᾶνα ἴακθη βίθρϑ ἴο 

ΡΙΘνθηΐ αὔιιδ8 ὈΥ σΟΙΠΠΊΘΓΟΙΔΙ ρᾶΓ65, ΠΟ] ΠαΙηρ Ρ]οΙηρ ΘΟ 108] ΓΟ5 ΓΙ ΟΙΟΉ5 Οἡ Δυίοπηαίθα ΠαΘΓγΊηρ. 

ννὲ αἷ80 δϑκ (Παΐ γου: 

Ἔ Μακο ποη-Οοπιπιογοϊαί 56 οὐ 1Π6 Πἰ|65 ΝΥ ἀθϑίρηθα σοορὶθ ΒοΟΟΚ δϑδγοῇ [ῸΓ 56 ὈΥῪ 1πα]νιἋπ415, ἃη6 ννῈ γοααθδϑβί (Παΐ νοι τ1ι56 [Π656 ΠΙΘ5 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΙΠ ΠΊΘΓΟΙΔΙ ρΡιΓΡΟΒ65. 

Ἑ ΜΝοίγαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαΐίοα χμογγίπρ [)Ὸ ποΐ 56η4 διϊοπΊαΐθα ΠΠΘΓΙ65 οἵ Δηγν οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: [{πυγοὰ ΙΓ σοπα ποίησ ΓΟΘΘΔΓΟΠ Οἡ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ 5] Δ10η., ΟρΡίΙΟΔ] ΟΠ δΓδοίου ΓΘΟΟΡ ΠΟ ΟἿ ΟΠΘΙ ΓΘ ἃ 5 ΜΝ ΠΘΓΘ ΔΟΟ6585 ἴο ἃ ἰἀγρα ΔπΊουηΐ ΟἹ ἰΘχί 15 ΠΕΙΡΙα], ρΡΙΘ 56 οοηΐδοΐ τι5. να δποοῦγαρθ {Π6 

56 ΟἹ ρΌΠΙΟ ἀοΙηΔ1η Πηδίθυ! 415 [ΟΓ [Π656 ρα ΡΟΒΘ5 ΔΠα τηᾶν Ὀ6 40]6 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρΠοη ΓΘ σοορθ “νου Κ᾽ γοι 566 οἡ θοῇ ἢΙΘ 15 Θ556 Πη618] [ῸΓ 1Π]ΟΓΠηρ ΡΘΟΡΙΘ ἀροσῦυΐ [Π15 ργο]θοῖ ἃπα ΠΕΙριηρ {Ποῖ Ππα 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθυια]5 ᾿πγοῦσῇ οορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῃ. ΡΙθαβα 40 ηοΐ ΓΕΠΊΟΡΘ 11. 

ἝΞ ΚΟΡΡ 11 ἰοραὶΪ ΝΥ μαΐθνϑυ γουγ τ156, ΓΕΠΊΘΙΠΌΘΓ {πδ΄ γοι! ΔΓΕ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑαηρ {Πδΐ ννῃδΐ γοῦ ἀγα ἀοΙηρ 15 ἰΙαραὶ. [)ο ποΐ δϑϑπηδ [Πδΐ {π5ΐ 

Ὀδοδιι56 ννα ὈΘΙΙΘνα ἃ ὈΟΟΚ 15 τη {Π6 ΡΠ ἀΟΠΊΔΙη [ῸΓ 56 Γ5 1η {Π6 {{πη|1664 δίαίθ5, [δ΄ [ῃ6 ννουῦῖ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΡΆΡΠῸΟ ἀοπΠΊΔΙη [ῸΓ 1565 1η ΟΙΠΘΓ 

ΟΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕ ΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 511] 1η σορυτρῇϊ νὰ Γ165 ΠΠῸΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟὰΠίΓΥ, ἃΠ4 ννῈ οδη᾽ ἵ ΟἴΟΓ σιμαδησθ οἡ νυ ΘΙ ΠΘΓ Δ ΠΥ ϑρθοΙῆςο πι56 οὗ 

ΔΠΥ ΘΡΘοΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]]οννβά. ΡΙθαβα (ὁ ποΐ ἃ55ΠΊ6 {Πδΐ ἃ ὈΟΟΚ᾽5 Δρρθδίαποθ ἴη σοορὶα ΒΟΟΚ δθδίοῇ πηθδη5 1 οδη Ὀ6 1566 1ῃ ΔΠΥ ΠΠΔΠΠΘΓ 

ΔΉΥ ΠΟΙ τη ([η6 νου]. (ορυπρῇΐ ᾿ηΠρσοιηθηΐ [14 01ΠΠ }ὺὐ ὩῸὉΔη Ὀ6 4116 βΘνϑίο. 

Αβουΐ σοορ!ο ΒΟΟΙΚ ΒθΆγο ἢ 

(οορ θ᾽ 5 ΠΊ 550 15 ἴο ΟΥ̓ΡΔΠ1ΖΕ {Π6 ννου ̓ 5 ἸΠΤΟΥΓΠ]ΔΟη δηα ἴο ΠΑ ΚΘ 11 ὈΠΊνΘΥΘΔΠΥ ΔΟΟΘ551016 Πα 56 {π|. σοορὶα ΒοΟΟΚ δϑαίοῇ ἢ6]Ρ5 γθδαθυβ 

ἉἸΒοονθῪ {Π6 ννου]α᾽ 5 θΟΟΚ5 ννΠ116 ΠΘΙρΡΙηρ δα Ποῦβ Δη6 ΡᾺΠ5Π6Γ5 Γθδοῇ ηθνν ΔΘ ησ65. Υου σδη βθάγοῃ Πγοσῦρῇ [(Π6 []] ἰΘχί οἵ [ῃ15 ὈθοοΪΚ οἡ {Π6 ννϑὉ 

αὐ περ: )})΄ ΌοΟοΚ5  σοοσ]α. σοῦ 
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ΒΟΟΘῊΤ ΥΨΤῊ ΤῊΞ ΓΙΝΟΟΜΕ 

ΒΕΟΜ ΤῊΝ ΒΕΟΌΕΒΤ ΟΕ 

ἹΘΑΜῈΒ ΜΜΑΙΚΈΕΙ, 1. Ώ., 1.1.,. Ὁ., 

(ΟΙ8858 οὗ 1814,) 

ΕΟΠΜΕΝ ΡΕΒΕΒΙΠΕΝΤ ΟΕ ἨΛΕΝΑΒΡ ΟΟΙΕΘΕ ; 

“ ΡΒΕΕΈΕΈΠΕΝΟΕ ΒΕΙΝΟῸ ΟΥΥῈΝ ΤῸ ΟΠΚΒ 

ΙΝ ΤῊ ἹΝΤΕΙΜΈΟΤΟΌΛΙ, ΑΝῸ 

ΜΟΙΑΙ͂, ΒΟΙΕΝΟΕΒ ἢ 

δος. πεσεῖνεν (9 ῥέόγ, 
ποις 

232 77 
ψὶ 









Φ΄ 



3λειεισίο ΞΘΡηπορί ἃ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΙΒ ΒΑΟΒΕΑ; 
ΒΕΙ͂ΝΟΟ α 

ΟΕΣΤΊΟΔΙ, ὉΣΙΟΈΞΙΤ' 

ΘΒΥΝΟΡΤΙΟΓΟΑΙ, ΑΒΒΑΝΟΕΜΕΝΤ 

ΟΡ ΤῊΣ ΜΟΙ͂Τ ἹΜΡΟΆΤΑΝΤ 

ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΒ ΟΝ ΤΗΕ ΝΕῊ ΤΕΒΤΑΜΕΝΤ, 
ἘΧΕΘΕΤΊΟΑΙ,, ΡΗΙΓΟΙΟΘΊΟΑΙ,, ΑΝῸ ΒΟΟΤΆΪΝΑΙ, : 

ἙΘΑΒΕΡΌΣΙΥ ΘΟΙΣΈΟΤΕΟ ΑΝῸ ΟΟΝΌΞΣΝΜΒΕΏ, ΤΆΟΜ ΤῊΝ ΒΕΒΤ ΟΟΜΜΕΝΤΑΤΟΆΒδ, 

ΒΟΤΗ ΑΝΟΙΕΝΤ ΑΝΌ ΜΟΡΕΆΚΝ, ῳ 

ΑΧΌ ὅο ὨΙΘΕΒΤΕΡ Α8 ΤῸ ΕΟΗ͂Μ ΟΝΕῈ ΟΟΝΒΙΊΒΤΕΝΤ ΒΟΌΥ ΟΣ ΑΝΜΟΤΑΤΙΟΝ, 

ἴῃ νοῦ 

« αεὖ οιείοη ἰκὶ ἐνέϊτειπατεαῃρ αεἰεϊδῖεῦ τὸ (3 τεὐγεκείσε δος, 

ΑΝΌ ΤῊΣ ῬΟΆΕΙΟΝ ΜΑΤΤΕΗ ΤῊΛΝΒΕΛΤΕΌ ΓΝΤῸ ἘΝΟῚ ΒΗ ; 

- 

ΤΙο νΠοἷε δεοοτηρδηϊεὰ νεῖ τἢ 

Α (ΟΡΙΟΌΒ ΒΟΡΥ ΟΕ ΟΕΒΙΟΙ͂ΝΑΙ, ΑΝΝΟΤΑΤΙΟΝΞ. 

ΒΥ τηξ Κξν. 5. Τὶ ΒΙΟΟΜΕΊΕΙ(Ώ, Μ.Α. 
ΟΥ ΒΙΡΝΕΥ (ΟἾΡΕΟΕ, ΟΑΜΒΒΙΏΟΕ, ΨΙΟΑΙ ΟΡ ΒΙΒΒΒΟΟΚΕ ΜΝ ἈΤΙΑΝΌ, ΑΝΌ ΒΕΒΙΌΣΞΝΤ 

ΟΥ̓ΚΑΤΕ ΟΡ ΤἄυοΟδΒΥ, ΣΕΙΟΚΒΤΕΛΒΗΙΆΕ. 

Οὐ σοφισταὶ ἥκομεν, οὐδὲ ἀπιστεῖν ἕτοιμοι, θεαταὶ δε μόνον τῶν 
γεγραμμένων, ἐξετάϑομεν τὴν εἰ ραφήν. 

οδῖσ, Ζυῆ. ἴεοη. 1, 96. 

“Ὅπου οὐκ ἔστι πίστις, ἅπαντα νοσεῖ, καὶ οὐδὲν ἄλλο ἣ μάχαι τίκτονται 
λόγων, τοῦ πιθανοτέρον τὸν ἕτερον ἀνατρέπειν δοκοῦντος: Ἡ πίστις 
ὀφθαλμός ἐστιν᾽ ὁ μὴ ἔχων ὀφθαλμοὺς οὐδὲν εὑρίσκει, ἀλλὰ μόνον 
δητεῖ. ὙΠΕΟΡΉγ]δςὶ, ἔγοτα ΟἾγΥ κοδίομι. 

νΟΙ,. ὙΙ]. 

ΌΌΝΡΟΝ : 

σς. ΑΝὈΌ 2ώ. ΕΙΥΙΝΟΤΟΝ, 

82, 86τ. ραυν δ ΟΗΚΟΗΎΥΑΒΚΟ; ΑΝῸ 8, ΨΑΤΕΒΙΟΟΡΕΔΟΒ, ΡΑΜΑ, 

ΜΏΌΓΟΟΧΧΥΙΗΙΙ. 
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ΒΕΓΟΟΝῺ ΕΡΙΘΤΙΕ ΤῸ ΤΗῈ Γ(ΟΕΒΙΝΤΗΙΑΝΘ. 

ΓΗΑΡ. 1. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. Παῦλος ἀπόστολος Ἶ. Χ, ὃ. θ.Θ. ΤῊΪ8 
ἘΡΙ81:16 σοιη πη 668 [ἢ ἃ 51:21}8Γ ΨΑΥῪΥ 10 {Π6 ἢγβέί. Οἡ 
διὰ θελήματος Θεοῦ 866 (6 ποίθ οη 1 (Ογ. 1,1. Καὶ 
Ι, ὁ ἀδελφὸς. ὍΤἬδ ἀγίϊο]α ἢ88 ἤργο {Π6 ἴογοα οἵ ἃ ροϑ- 
86 35:96 ΡΓΟΠΟΏΏ, 86 ΤΔΥ 6 Γοηἀογοα “ οὐν ὈΓΟΙΠΟΓ 
ἴῃ τῃ6 δι δηά σοπιπηοη πλ]Π]8ΕΓΥ.ἢ [Ὁ ΤΩΔΥ 8]80 
ἢανα 115 8.8] 86ῆ8ε; 4. ἄ, ““τῆ6 Ὀτγοίῃογ (ποῖ γ6 
ψ6}} Κηον)." ον, δ8 ἸΠΘΟρἢν]. ἰγ γ Οὔβογνθβ, ἐν 
τῇ πρώτῃ ἐπιστολῇ πέμψας ἐκεῖ τὸν “᾿Ιμόθεον, εἶτα πάλιν 
ἀπολαβων αὐτὸν, εἰκότως ἑαυτῶ συνάπτει" καὶ γὰρ καὶ 
πείραν τῆς οἰκείας ἀρετῆς ἔδωκε Τιμόθεος Κορινθίας, καὶ 
ὡς ἥδη γνώριμον αὐτοῖς γεγονότα, καὶ διορθώσαντα πολ- 
λὰ τῶν ἐν αὐτοῖς προσλαμβάνεται αὐτὸν ἐν τῇ ἐπιστολη. 
Απά 8ο (Βουποη., ψἤοβα τηδίίζοσ, 848 ψ6]} 45 Τῇθο- 
Ρἢυ ]αοΙ᾽ 5, 15 ἀδγινοά ἔγοπι Οἢγυϑοϑί. ΠΟ γ. γθοθᾶθβ 
88 ΔΓ 88 ΡΟΒ81016 ἔγοπι [ἢ6 τ ἢ ὈΥ ταπάδσιηρ: “ἃ 
ὑυεϊονἀ Ὀγοίῃογ. 

Τοοῖκο, ον, δὰ Ἰ)οάάν. (Ὠτηκ {Πδὲ 6. {1116 
τσ Ὀ6 ρίνοη πῖπὶ ἴογ [ἢ6 ρύγροβα οὗ Ἴσοῃξογγίηρ 
αἰρσηΐϊν δηα δυςπογιν, 88 ἢ6 ψγἃ8 ἃ γοῦηρ' Δ, δηά 
τοηυϊγοα βυσοἢ σουηϊδηδηοθ 8ΠπΠα βυρροσί. ὙΠΟ 5, 
ΠΟΜΟΝΟΥ, ΠΟ Οσσδβίοῃ (0 γϑϑοσΐ ἴο {ἢ]8 βυρροϑί(ίοῃ, 
ϑίποα 1ἴὴ 1 (ον. 16, 10. {π6 ΑΡροβῖ]α βᾶὰγ5 οὗ ἢϊτῃ : τὸ 
γὰρ ἔργον τοῦ κυρίου ἐργάϑεται, ὡς καὶ ἐγὼ. Τῇ ἰδγη) 
ΙΏΔΥ ἰπογοίογα προτὶ (υ-αρορέΐε. (Ἰγγβοβί, δηὰ (ἢ6 
οἴπογ ασοοκ (οιηπηρηίδίοιβ γοαγκ οὐ {6 Γοβρϑοί 
δηὰ αἰδοιίοη ἢ ἢ ἢ ῬΑ] δἰννδυ8 τη θη 0η5 ΠΙΠῚ, 
ὙΠ ΘΊΠοὺ 88 ἀδελφὸς ΟΥ συνεργὸς, ΟΥ̓ τέκνιον, (5 Β0η ἴῃ 
16 4118}. 

1. τῇ ἐκκηλσίᾳ τοῦ Θεοῦ τῇ οὔσῃ ἐν Ἰζ., ““ υηΐο {Π6 
οΠυτγοῖ οὗἩΘοά νψῆϊοἢ 15 δὲ (ὑουϊηι ἢ." ΤΉ18, 85 ΤΏ θο- 

νΟ,,. ΥἹ]. Β 



ῷ 9 ΟΟΒΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΓΗΑΡ, 1. 

ΡὮΥ]. οὔϑογνθϑ, [8 τηϑδηΐ ἰο δχοϊίθ (πμ6ηὶ ἴο υηΐοῃ ; 
βίησα (ἢ086 ΝὮΟ 816 βρὲ1{ ᾿ἰπίο [Δ ο(ΙΟἢ8 ἅΓΘ ΠΟ δοοίοδῖα, 
ἐμαὲ βϑιρρσοϑιίησ τ[ῃ6 146 οὗ οπὸ υπ!6αἃ 8556 ΠΌΪΥ. 
Σὺν τοῖς ἁγίοις πᾶσι τοῖς οὖσιν ἐν ὅλῃ τῇ ᾿Αχαίᾳ. Βγ 
{Π158. 185. τηθϑηΐ 5|ΠΊΡῚῪ 11} ἰη6 Οὐγίσδέναπς ἴῃ (ἰοτ πιῆ 
Δη4 Αοἴφα. ΤἢΠ6 ἴδγη αγ. 88 διρ] ογθὰ το ἐδϑὶρ- 
πᾶῖο ΟΠ εἰβϑιΔη8, ἃ8 διπίηρ ἰο {Π6| να {Π61Γ 5ο]θιηη 
Θηρασοπηθηΐβ ΟὈ] ρα (δ το "6 ; δηΐ 1 βδοῖῃθ ᾿μαϊν]- 
ἄι14}9 ΘΓ οἰ ογ 186, 11 τηυϑὲ 6 τοιοῦ οιοα, ἰἢδὲ 
1η6 Αροβεῖθ 8. δα ἀγεβϑίησ (ῃθ ἴθ ἃ ζοηθιαὶ ΨΆΥ. 
Ης οοηϊοϊη8 {Π6 Αοἰθδη8, ἴῃ οσήθγ ἰο ἦο ἤοηουγ ἴο 
Οὐογιηῖῃ 88 ἴΠ6 σἀρ!ᾶ] οὗ Ασ᾿δα, δηὰ ἰο Ἔχοεῖίο {Π|| π|. 
ἴο ἃ σοιηπηοη ἰδάθιαὶ (ἘΠ γιβείδη απο. ὅο ΓὉῃγγϑοβί. 
δηα ΤἬΘΟΡΙΥΙ. 

ᾧ, χάρις--- Χριστοῦ. Τῇ βαηθ ἔογπιὶ 8ἃ5 ἰῇ οι. 
1,7. 1 Οοε.], 8. ἴθι 866 (ῃ6 ηοίθ8. 

8. εὐλογητὸς ὃ Θεὸς καὶ πατὴρ τ. κι ἡ. 1. Χ. Ποάάνς. 
δη Μδοκη. γοηάθυ : “ ργαϊβϑα "6 116 Οοἀ δῃηά Εδίῃογ 
οὗ, ζε., νν ἰσἢ Ἰηξογργοίδιοη τᾶ 6 ἀοίδπαρά ; Ὀυΐ 
Ι ργείδν {86 σοπιηοῆ ναγϑίοη, “" Ὀ]6βϑβθὰ ὃδ6 ἀοά, 
ανθῃ (ἢς Εδίπον οὗ," ὅζο., ψΠΙοἢ ἰβ Βαρροτίοα Ὁγ [6 
ΔΟΓΠΟΓΙΥ οὗ {ῃ6 ΕΔΙΠοι8 δηὰ δητθης (ουηηδηϊδίοῦϑβ, 
δηά βανοι δὶ δι πθηΐ τηοάθγηῃ ΟΥο8. (δὅθα (6 6χ- 
σοι θς ποία οὗ 0 γ.) Οτοίῖ. οὔβογνοα ἰπδὺ 118 
18 Δ τιϑι8] (οὐ πηυΐα οἵ {πδηκβρίνίης ; δηά Ποάάγ. 
88 γ8 ἴἴ ΟσσεΓ8 ἴῃ δἰθνθη οὔ οὔ (6 {π]γίθθη ἘΡί581168 οὗ 
δι. Ραὰ]. Οη νψῇιοῇ Π6 γοιηδγβ, {Παΐ 848 βοοη 88 {Π6 
ΑΡροβῖ]α ἐπουρσῃΐ οὗ 4 Ομ γιβϑύδη σμαγοῖ ρῥ]δηίοα ἴῃ 
ΟἿΘ μἷασθ οὐ ἃποίδεγ, ἔπ Γ6 566Π}|5 ἴο ἤν θθβθη ἃ ονν 
οἵ τηοϑὲ ᾿ϊνοὶγ δἤδοιίου δοσοιηρδηγίηρ [6 ἰῴ464, ἴῃ 
γ᾽ ἢ Οἢ 41] 56 51:01) ὺ οὗ 8 ἰΘημρογαὶ διοίοη οἵ {{1618 
γγ88 ἃ]] θὰ γπύσῳ ἡ ὉΡ, δηά (ἢ6 []η 6858 οὗὨἩ ἢ15 Ποαγί 
τηυϑῖ νϑηΐ [56] {1 διισῇ σῃθοείαϊὶ, οχαϊ (θά, δηὰ ἀδνοαυί 
Ιδησυδρο.᾽" 

οϑί ϑᾶρδοιϊοῦβ ἃγα (6 ἴσον ηρ οὐβαγναί οηβ οὗ 
ΤΠθορῆ. οἡ {Π|. Βοορα οὔτε οἴδαβο: ᾿Επηγγείλατο ἐν τῇ 
πρώτῃ ἐπιστολῇ πρὸς αὐτοὺς ἐλθεῖν" εἶτα βραδύνας, σφόδρα 
ὑπώπτευσε λυπεῖσθαι αὐτοὺς, ὡς ἄλλων προτιμηθέντων 
αὐτῴ. Θέλων οὖν ἀπολογήσασθαι, καὶ δεῖξαι ὅτι πειρασμῶν 
πολλῶν αὐτῷ περιτεθέντων κεκώλυται, εὐφυώς ποιεῖται τὴν 
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ἀπολογίαν. ἘΕὀχαριστώ γὰρ, φησι, τῷ Θεῷ δηλαδὴ, ὡς 
ῥυσαμένῳ με ἀπὸ κινδύνων’ διὰ τῆς εὐχαριστίαρ αἰνιττό- 
μενος, ὅτι μεγάλα τινὰ ἧσαν τὰ κωλύοντα αὐτὸν ὧν ἔλευ- 
θερωθεὶς εὐχαριστεῖ. 
- 8. πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν, καὶ Θεὸς πάσης παρακλή- 
σεως. Οὐτοί. οὔβογνοβ ἰδ {8686 σοηϊῖνοθ ἀγ υδ6ἃ 
ἔοτ ααἀ)εςᾶνοβ οὗ σορηδίρ 5ἰρηϊβολιίίοη ν᾿ ἢ {ΠῸ διὺ- 
βἰδηίίνα. ΤΏΙΞ, ΠονΟΥΘΣ, δορῖβ ὃυ1 ἐαϑίοί 58 ΟὐἹἽ]- 
αἰϑίῆ. Τῆδ γαῖ 15, (ουρῇ (ἢ6 ῬὨγΑΒΘΟΪΟΘΩῪ ΓΑ 
βοοῖ Ηδρτγαδίο, γοΐ ἴ 18 80 ἢ 48 18 ἀδοή 1 οἴδιοῦ ἰδΔῃ- 
δυαρθθ, 8η6 ΠᾺ8 ΠΊΟΓΘ Οὐ ΘΩΏΡΓΡῪ ἃπα 8ρ γιέ ἐβδὴ 1 
δΔ0!εςίίνοθ δά Ὀδοη επρογοά. Τῆφορθγὶ. (συν οὗὔ- 
Βογναβ, (Βαί (ὐοά 15 850 πϑιηεδα ἐκ τοῦ συμβεβηκότος. 
Απά Τμδοά. δα! γ Ὁ] ν ρδγαρΓ4568: ὁ τοὺς οἰκτιρμοὺς 
πηγάξων, καὶ τὸν ἔλεον ἀναβλύξων, καὶ πατρικοῖς οἰκτιομοῖς 
περὶ ἡμᾶς κεχρημένος. Απα ΤΠΘΟΡΉ. τυ : ὁ οἰκτιρ- 
μοὺς τοσούτους ἐπιδειξάμενος, αἷς ἐξ αὐτῶν τῶν τοῦ θανά- 
σου πολλών ἡμᾶς ἀναγαγεῖν, καὶ παρακλήσεως πάσης ἀξι- 
ὥσαι ἐν ταῖφ θλίψεσιν. 

Ὑ εἰ. τοιυδγῖβ τη [Π6 6 0}8 ἰὴ {πεοῖγ ργάγοῦς 86 
{86 ἘΧΡΓΟβϑίοηδ οἷ αΐξλεν, οἷν πιογοὶζμέ Βαέλον. 

Παρακλήσεως, οοπιίογέ, οσοηϑδοίαἰοη. ὅ66 Ποτι. 1, 
4. Αοἰ8 4. 80. 2 (ὑὐογ. 7, 4. δοιὰ σοηβυϊς Ττοϊι. 
(οῃοοτά. 

4, ὃ παρακαλῶν ἡμᾶς ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει, ““'τῖϊο 
εὐπγξοσγίοιἢ υ8 1η δἱἱ ουν {γιθυϊαιοη5." ΤῊ Ϊ8 5688 
οὗ παρακαλεῖν, ΜὨϊοσἢ ἢδ48 οσουγγοά (4ῖ ᾿ἰεαδί δοη- 
ἠοϊπεϊν) δἱ Αςἰβ 16, 40. 20, 12. δῃὰ βονδγαὶ {1π|68 ἴῃ 
1η6 ὐοβρ618, δηὰ ψῇϊο ἢ ̓ πάθοθα 5 [τεαυιθηΐ 1 1} 6 
Νεν Ταϑίδιηθηί (48 4 (ογ. 42, 6. 7, 6. Ἐρῇ. 6, 422. 
(οἱ. 4, 8. 2 ΤΠ688. 4, 17. 2 (ον. 18, 11.) 8 ϑυρροβοά 
ἰο ὃὯ6 Ηε]]οηϊδιιοαὶ, 25 10 185. νοῦ ἔουπα [ἢ τῆ (Ϊ48- 
δῖ6 8, νγιίθγβ. [10 βρη ῆθα ΠΟ γα ἢν “ το Ὀ᾽4 ΔΏΥν οῃ6 
[8 Κα σοπιίογί, Ὁγ βυρροϑιίηρ δι ςἢ πλοίῖνοβ Πα ΓΘΆΘΟῊ 8 
ἔργ 1ἴ 88 δῖα οδἰοι]ϊαίθα ἰὸ ζγαῖϑδθα ἰἢ6 Βρ᾿ΓΙ8. Οὗ 186 
δἰηκίηρ βυβετον :" δηά, ἔγοιηι [88 δάγαησι, [ἃ ἀδηοίος 
ΘΥΘΓΥ͂ βοτί οἵ σοπιέογί, βυρρογί, δΔηα] δβϑίβίδῃςθ ΕΥῪ 
ψἰησῦ δ 15 Γανινοά ἴῃ βρίσιι, δῃὰ σγοϑίογθα ἐο Βᾶρ- 
Ῥίηφ88. | 

[κα ἰΒ οὐυϑογνο ὃν Οτοί., (μαι ἐἢ6 Αροβί!ε, οἱ ψῆΠ- 
Β ἃ 
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ουΐ Γοδβοη, 8814 (18 1ῇΏ Ορροδί(ΐοη ἰο {086 Ψ ΠΟ 8310}. 
Ροβϑα {ἰΠ6 αἰηοίοα ἰο ὃὉ6 οὐ]εοῖβ οὗ (ἀοά᾿Β ᾿αῖγαα. 
Απηά ἢδ τοΐδιβ8 το ἴλομῃ. ὅ, 8. 8, 88. Τθρορῆγ!., ἴοο, 
ἢ48 {πὸ [0] ον πρ ΤαπΊαγΚ : “Πα ἀο065 Ποΐ 58 “ Ψ}10 
ἀοίῃ ποίΐ βυῇδογ υ8 ἰο θὲ αἰῆϊιοιοα,᾿ θυ. “ Ψῇῆο σοπη- 
{τύθι ὰ8. 1η 8] οἰἹοη. ΕΓ Ηδ βυῆεγβ ὃ ἴο ὃ6 
αἰπιοιοἀ, (Πδὺ ννο, ὉΥ ραϊθησθ, δ οἰλίφίη {Π6 τονναγά." 

4. εἰς τὸ δύνασθαι ἡμᾶς παρακαλεῖν τ. ἐ. π. θ., “« τῃδὲ 
ΨῸ ΠΙΔΥ 6 806 ἴο σοτπηίογξ {{1086 1 ΔΥ Δ] οἰ ο.᾿" 
ΒΥ {6 ἡμᾶς, 1 {ὨηΚ, ψ ἢ Ε6 δηθηϊς δηὰ τηοβί 
τηοάθσῃ (οιμιηθδηίδίοτθ, (ῃ6 Αροβ]ϊβ τηϑδηΐ ἀϊριδβοί. 
ΤΠ ΟΓΟ 18 βουπά Ἰυάδριηδηΐ ἀπά πα ἰδϑίθ ἴῃ {Π6 (ο]- 
Ιοσνίηρ τοιηδγῖ οἵ Τῃεοάοτγεῖ : Τοὺς συμβεβηκότας αὐτῶ 
διηγούμενος πειρασμοὺς, τὰ τῶν πειρασμῶν ἀλεξιφάρμακα 
πρότερα τέθεικε' καὶ δείκνυσι τὸν τῶν ὅλων Θεὸν ἰσομέ- 
τρους τοῖς πειρασμοῖς τὰς παραμυθίας προσφέροντα. (866 
Ρ5. 08, ογ θ4, 19) Απάᾶδ [116 {ΓΙ ΘΓ οὐ : Συνήθως 
ὲ τῷ μετρίῳ κεχρημένος φρονήματι, οὐ δι᾿ ἑαυτὸν, ἀλλὰ 

διὰ τοὺς λαοὺς ἔφη τῆς ψυχαγωγίας τυγχάνειν. Ὑεΐ (ἴο 
1.86 (ἢ6 ψογάϑβ οὗ )οάάατ.) [ἢ18 ἀοα8 ἢοΐ β6θπὶ ἴο ἢδανθ 
Ὀ6θη, ΟΥ̓ ΔΗΥ͂ Πη68Π8 (ἢ6 ΑΡοΒέ[6᾽8 811, ΠΟΓ ἰ8 {ῃ6Γ6 
ΔΏΥ ἈΡΡθϑγδησα οὗ δγί ἴῃ 1ἴ ; θυΐ 8}} 18 (ἢ σοηιηθ 
ονογῆονίηρ οὗ ἃ ποασί ψηϊοἢ γο]οϊοσθα ἴῃ {ἢ σοη- 
βοϊδίϊοηβ οὗ (ῃ6 (ὐοβροὶ ἐδ! Ὀγ 1561 δηἃ σομηηι- 
πἰοαίοα ἰο οἰδοῖβ. “ΓΠΘορἢγΪ. δηὰ (σι. ἢ} ΓᾺΓ 
1685 Ἰυάριηθηΐ, »γ858 Οἡ [Π6 εἰς τὸ δύνασθαι. Βαΐ ἰξ 18 
τηθγοὶγ ᾿παϊσαῖνα οἵ [η6 ΑΡοϑβι16᾽ 5 δοσυϑίοιηδα πηῖι0- 
ἀεδέψ, Δα 18 τηθϑηΐ ἴο ᾿ϊηἴ το ΟΥΘΙ ργθδοῦῆθῦβ οὗ [8.6 
ψοΙα οἵ αοάὐ ναὶ ψγχ88 {πε ὶγ ἀυίγ. 
ΤΠ παρακαλούμεθα τηιιϑ8ι ἠοῖ,  {Π1ηκ, θ6 υηάοΓ- 

βίοοά (ἱτἢ 80π16) οὗ {Π6 σομηΐοτς ψὨϊοἢ εἶθ ταρϑηΐ- 
Δη66 οὗ (6 1ησοϑίιιουβ ρϑύβοη σάνε ἴΠ6 Αροβιί]ο, 
δαἴϊεγ {ῃ6 ΔΠ); ςςοη ἢ6 αὰ δηάυγοὰ οὐ ἢ18 δοοοιηῖ ; 
ἢοσ, ΜΠ ἢ οἴἤογβ, (48 Οτοῖ.,) πιολ εἶν οὗ {1 ρ! 5 οὗ 
(ῃ6 Ηοὶγ ϑριγις νουοϊβαῖδα ἰο ἢϊα, ((πουρῇ 86 
Ῥοββϑϑϑίοη οἵ βυοῦ ψου]Ἱά 6 ἃ βουγοθ οἵ ργϑαΐῖ σοῃ- 
5οἰδίίοη) θυ 4150 οἵ ῃδὶ βρί γιἰυδ] βιιρροτγί Ὀγοδι δὰ 
Ἰηΐο [18 8ο] ὃγ 16 ατοαῦ (ὐοπιίονίοσ, ὑῃ6 Ῥαγδοϊθῖθ, 
βεηΐ ἔγοτῃ οά, 83ηα ψῇῃο 15 Οἷα ; ογ, ἃ5 Ποάάν. 8805, 
1η6 Ζοῆθγαὶ οοῃβο]δίίοη ἃγίβιηρ ἔγομι [6 ραγάοῃ οὗ 
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5]η, 80 ᾿ἰηΐογοϑῦ ἴῃ (ὐοά, δὴ δββϑίιγδηςα ῃδι ΠΟΙ Πρ 
βῃου ϊα βαραγαία πίτη ἴγοηι (γιβῖ, (ὰὶ Δ οἴ] 018 
βῆου ἃ σο-ορϑγαῖθ ἴον ἢ15 δἀνδηΐαρο, δης [ἢδὲ ἃ γον ἢ 
οἵ ρίοτγυ, μειρῃξοποα ὃγ {Π686 (γ14͵8, βΒῃου ἃ οἾοβ6 [ἢ 6 
Β6ΘΏ6. 

ὅ. ὅτι καθὼς περισσεύει τὰ παθήματα, ἃς. ὍΤῇΘ 
τοοθηΐ (ομπηηξηίδίοτβ οχρίδίη {Π6 περισσεύει λαρρθΉ. 
Βυΐ τπὴ6 ατθεκ [ηιογργοῖθιβ ἰγοαῖ {πὸ ψοσὰ ἃ8 ἃ 
ΨΕΓΥ βιίγοηρ ΘΧριθβϑίοη. [{ τηιβί, δἱ ᾿θδϑί, ἀθηοίθ 
αδωπάαπέζν ἤαρρθη; ψῇϊοῖ 86 η86 ἢδ58 ρίδοθ α80 1ῃ 
Ἐοπ. ὅ, 15. 

Αὖ τοῦ Χριστοῦ (1488, Εδι., Ψογβί., Μϑηοςΐ., δά 
τηοϑί γοσαηΐξ (ὉπηπΊοηϊδίοτβ {ΠῚ ηΚ, {Π6ΓΘ 18 8η δἰ ἢ" ρ818 
οἴ ὑπὲρ; πὰ {π6Ὺ γεπάθυ, ““Ἅ ργορίον (Ὁ γβίιπ),᾽ οσ 
ἢ 15 σίογγ.᾽ Απα δοβίοθυβ. δίι!σ68 ΘΧϑηΡ] 65 ἔγοῃ 
1,γ5185, Ρ. 110. τιμωρία τῶν θεῶν, ραηω οὗ υἱοίαΐοξβ [)εο5; 
δηαὰ (Οἷς. ργὸ οβεο. Απιογ. (Ὁ. 24. ροθῆξ ρδιγθηίι, 
1. 6. ρΡοωπθ οὐ ρδγϑηίθβ. αἀηά ἴῃ (ἢ}8 νον [ἢ6 
ΒΘῃΐΘηΓΠΘ ΠΔΥ ὑ6 ΕΠρ] 8Π6α (ἢ: “4.5 50} ΓἸῺρΡΒ 
ἴον Ομ γιϑὲ δυυῃ Δ} ὨάΡΡρΘη ἴο 8, 80 ὈΥ πηθ68η8 οὗ 
Ομ γιϑι 15 σουηΐοσί δου ΠἀΔΏΓΥ ᾿πηραγίβα το υ18.᾿ Υοί 
[ῃ6 ρσοῃιϊνα ([ σοησοῖνθ) 18 πιρᾶπΐ (0 ΘΧΡΓΘ88 ΒΟ0[16- 
(πἱηρ᾽ πιογο, Ἐ 8485 ἴΠ6 ατροῖς (ὐοιηπηρηΐϊδίοσβ 8η4 8016 
ΘΑΓΙΥῪ πιοάθγῃ8 βυρρεδί. ΤΠυ8 ΤὭΘοΟΡὮΥΪ. τοῦ Χριστοῦ 
γὰρ ἐστι παθήματα ταῦτα ἃ ἡμεῖς πάσχομεν, καὶ κοινω- 
γοὶ αὐτῷ γινόμεθα τῶν παθημάτων. Απα 80 ΒεΖδϑ, 
ϑοϊδίογ, δηὰ ΒΓ ΌΥ, νἢο οὔδογνο, ἰπδὲ {{|6 βυεν- 
ἴηρ5 οὗ ΟΠ Γιβ 5 πηθ 6 18 ἴῸΓ 18 Β8Κ6 ἃΓθ ϑίγ])ϑά λὲδ 
δι γηρδ, Ὀδοδυδ6 {ΠΟΥ ΔΓ 6ν}}8 ἰηΠ!οίοα οἡ ἢ 8 
ΓΘ ΟΓ5Β οὐΐ οὗἨ ΘΏΠΜΥ ἰο πη, δηαὰ ὈΥ γοαβοῇ οὗ 
(Π6ῖν πιγϑίϊοδὶ υαηΐοη το ΐπη, 8η4 (ἢ6 βυραίῃΥ ἢ6 
885 ψΙ ἢ τῆδπιὶ 1η {Π6ῚὉ 50 ΓΙηρΒ : 85 οι. 8, 17.7 
ΜΉ ΙΟὮ Βύτγοὶν βυρραϑίβ [6 βίγοηροϑί πηοῦνο8 ῸΓ σοη- 

ἘΞ Αηΐ (δαῖ ϑογηθί ΠΣ Ὡρ᾽ ΤΩΟΤῈ 8 Γεαυΐγεά, ΘΘΙΆΪΕΣ δηὰ .4500ὲ]18 86- 
Κηον]οάρ κα. 

ἰ 1 τοῦὐθ θ6 (πουρῶς ἴοο γεβηδα δὴ ἱπίεγργείδιίοη, (σὺ {πδὶ οὗ 
ϑοιιΐοῦ, ἩυΒοἢ 16 δἀορίοαά ὈΥ «}45Ρ18, ΠΑΠΊΕΪΥ : ““ σΔ ἰδ 1168 διιεγοα 
αἤίεν ἐπε ἐχαπιρίε οΓ ΟὨτὶδὶ :᾿" δποα αἵ ῷ Τίτη. 8, 1, ῬϑᾺ] δαγ8 δαί 
41} τῃ86 υἢο Ἡ1}} ᾿νε ροάϊν ἰη ΟἸγίδῖ, ψ}}} ποῖ νυϑηΐ δβ)ὶοτίοηδ 
Απὰ ἰπ Ρεὶ]. 8, 10. Βο τηϑπώοηδ (6 κοινωνίαν τῶν παθημάτων. 
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Βσϊαιίση. Οὐμηράτγο Ρἢ}}. 8, 10. (οἱ, Φ, 24. 1 Ρεῖ. 1, 
11. 
Τῇ ψοτγὰ πάθημα ἰΒ οὗ ἔγεησδης οσοσύυττθηςα ἴῃ 86. 

ῬΑᾺ}᾽5 ΕΡρίβι168, θυΐ 18 πὸ ψίοσα τη ΨΠῊ ἴῃ {Π8 
(ὐο8ρΡ618. [1 18 τ ρῦΥ τοιηδγκρά Ὀγ Ναίογ, (ἢδὲ (ἢ 8 
εἰς ἡμᾶς 5 τηξαπὶ ἰσγ Ὀοιἢ οἰαυδεδβ. 

. Διὰ ἰ8 ἐχρίαἰποά Ὀγν Πυσβεδηπη. ““ ἔγοπὶ ἴἢ6 ΠΑΡΡΥ 
δυσοοθ88 οἵ ΟἸγΙβι᾽ 5 το] ρίοη. Τῆυ5, δειη]ογ οὗ- 
δδγνοβ, Ολγίδέ 15 ρὰΐ ἔογ Οἠγδέϊαπὶέψ. Βαϊ {Π15 18 ἃ 
τησϑὲ ἀηνδιγδηϊθα ράγίηρ ἀονῃ οὗ [Π6 0415 56ῃ86, 
ΠΟ ἢ ψγ8 ΟἸβΕ ΠΟΙ ΪΥ βοὴ ὃν ΤΠΘΟΡ ν]., 0 Γθ- 
Π]ΑΥΚΒ: τὸ πάν γὰρ τῷ αὐτῷ ἀνατίθησι. ΓΘ 5686 ἰ5 
νοῦν Μοὶ] Θχργοβϑοα Ὁγ Τίγιη., Μδποοὶ!., δηα Εβι. ἂρ. 
Ῥοϊα, ὕυΐ πιοϑῦ (ΠΥ ὈΥ Μβοκη., ἰῇ ἐπα Ὁ] σντηρ 
ἀΠ ΠΟ ΓΆΡ] 6 ΒΧροϑίοη. “ΤΏ σοηπϑοϊδιίοη οὗ νοὶ 
τπ6 Αροβὶὶβ βϑρθακβ, ψ88 ἀδγῖνοι τοῦ (ἢ 6 Ῥγθβθῆσα 
οἵ Ομγίϑυ νἱτ Πῖτη 1ἢ Π18. ΔΙ ΠΙΟΙΟΠ ; [ΤΟΙ ἃ Β6η86 οὗ 
1η6 ἴονα οἵ Ὀηγιδέ 8:64 δογοδα ἴῃ 5 ἤθει; ΠῸΟΙΩ 
{πΠ6 ον Ψηϊοι {Π|6 δι 885 οὗ ἴη6 (ἰο5ρ6] ρᾷνβ ἢϊπὶ ; 
ἔγοαλ τπΠ6 δϑϑυγθα πορα οὗ {πὸ τοασά ψ ῃο ἢ τγδ8 
ρΓοραγδά ἴὸσ πὶ ; ἔγοπὶ ἢ8. Κηον]θάσα οὐ {ἢ 1η- 
ἢιιοησὸ οὗ ἢΪ58 βυδυίηρβ [ὁ δησοῦγαρθ οἰἢογ8; δηά 
ἔγοῦ {Π| Θη]ατρεα νιον Ὠϊοἢ Π8 ἢδΔα οὗ [Π6 ρονοτη- 
δ οὗὁἩ Οοά, ψΠΘΓΘΟΥ 4} {πϊηρβ ἃ πηδάθ ἴο νοσκ 
(ὉΥ μοοᾶ (ο {{ππὶ ψῆο ἴον αὐοα ; 8ο (πδΐ 8 ν 88 
ΘΏΓΓΕΙΥ τϑοοῃοι θα ἴο ἢ βυβδγίηρβ.᾽ 866 8[80 
πηι Υ. 

6. εἴτε δὲ θλιβόμιεβα---σ τηρίας. ΤΗ6 σοπῃπῃοχίοη 
ἤΘΓΘ 15 ΟΥ̓ ὨῸ πΊ6Δῃ8 ΟὈνίοι8, πὰ 5 ΥΘΓΥῪ ὉΠΒυσΟΘ88- 
ἔμ} ν ἰγασοα οὐὐ θγν (ἢ6 (ὐοιππηθηΐδίοΓβ, Ὀοίἢ δησίδης 
Δη4 πηοάετῃ, ΘΒρθο ἢ γ Ποάάγν. Τι 8 ἀπ {Π| θδορα 
ΟΥ̓ ἘΠ 6 ραβϑᾶρα πᾶνο (1 τ 10 Κ) Ὀδθη θ6δῖ ἰδ’ ἃ ἀονη ὈῪ 
ΤΒεορῆν]. (ἔγοθη ΟΠ γυβοβί.) 88 ἔο]]οννε : Διὰ τοῦτο, 
φησιν, οὐ δεῖ ὑμᾶς θορυβεῖσθαι ἐπὶ ταῖς θλίψεσί μου, διότι 
ὑπὲρ τῶν ὑμῶν σωτηρίας κἀὶ παρακλήσεως θλιβόμεθα. 
66 [Π6 ρᾶγρῆγαβα οὗ Ηδιηπη, .[43018 νϑῦγ Ψ6}} οχ- 
ῬΓΘΒ568 ἰηΠ6 φεηθγαΐ δθπδθ ἃ5 [οϊϊονβ᾽ “" δὶ βοϊδίϊο 
οείροῦ, νοϑ φυοαυθ ορίηᾶἃ ρει σα ροϊοϑβίβ : δὶ νϑῖοὸ 
σοηϑίδη τοῦ τδἰδιη! αἴθα 16 υτϑηϊ, ἴη6 ρϑ(ΙΘΠΓ58 6χΧ- 
εἰηρἷδὺ Τα δ  ροΐεϑι 15, εἴ δὲ νὲϊ γ8ἴη δο ἀθ σὰιδὰ 4]}- 
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ᾳυοά βοϊδιηθῃ τ 186 ΓΊ8, ϑοοῖ 08 ἤδρυι1386 ΠῚ ΔΙΟΓΏΙΩ ; ΘΓρΡῸ 
51:Ν6 Γ156Γ, βῖν6 [6 }1Χ 81π|, Βος νοῦ ὶβ ϑϑὲ βοϊαίϊο δἵ βηο- 
Ιυπιεηῖο. 

6. ὑπὲρ, ἐμδείμέ 73ὃν, ἑσπάς ἐο. Σωτηρίας, “" Ξ8ρ1- 
τυ] το] λγθ, ἀπά ἰδηάϊηρ᾽ (ο Ξαἰ ναίίοη.᾽ Τῆς ἐνεργου- 
μένης ἐν ὑπομονῇ τ. α. π., “ὙΠΙΟἢ [5 οἰδοδοίου, οἷς 
βου), Ορϑγδῆνθ ἢ [ἢ6 δπάυγαηος οὗ ὅς. ᾿Ενεργ. 
18. 8 ρᾶβδινθ (ᾷΚθῆ 848 ἃ Γϑοϊργοοδὶ ; ἃ5 18 ἰτραπεπὶ 
ἴῃ νου 8 ψ Ιοἢ ἰη (Π6 δοῖϊνα νοῖςα ᾿ᾶνα οἰ ποῦ Δἢ 86“ 
να οὐ ὨΘΙΘΓ 86η86. Ὅν ἰ5 ἔογ ἃ, οὔ δοςσουηΐ οἵ (ἢ6 
θη! ἰν68 ρΓοοθαϊηρ. 

Ηδτγαε {Πθγα 8 ἃ σγϑδί αἰ νογϑιγ οὗ νᾶγίοιιβ γοδάϊηρβ, 
νὰῖ ν ἢ οἢ πηᾶκα || ἀΙβδγοηςα 1 {Π|6 5θηβ6; δαυΐ 
ἐμαὶ ἴῃ 1 οἢ} [Π6 οἶδι)86 τῆς ἐνεργουμένης----πάσχομεν ἷξ 
ἰγδηβμοβοα (88 ἴῃ τ θβρδο) βθθιὴ8 ἴο ἄδθβογνθ [ἢ 6 
ρΓοίδγοησα. 

θ, καὶ ἡ ἐλπὶς ἡμῶν βεβαία ὑπὲρ ὑμῶν, ““δῃηά οὔτ 
βορο οὗ γοιι (6 υοὐϊ-) 18 ϑαγα 8ηἀ 5ἰοιἔαϑι." Τῆδθ88 
γι Οτ 8 ἀγα Ὀγ Οτοί, δηά βοιηβ οἴ 6 Γ8 ρει ἰηἴο ἃ ρᾶ 6ῃ- 
{8:6 818. 

ΟΥ ἐλπὶς ψ ἢ βέβαιος ΘΧΔΙΉρ]68 ἅτ δἀάιιοθά Ὁγ 
γείβ8. Βγ ἐλπὶς ὑπὲρ ὑμών, [8 ΑΡροϑι16 πηθδῃβ ἃ Πορθ 
οὔ ΤΠ οῖγ σοηβίδηου ἴῃ δηάυτίηρ' 6ν118, ᾿ΓΠΘΟΡΏΥ]. οχτ 
Ρἰαΐῃβ : θαῤῥοῦμεν ἐφ᾽ ὑμῖν βεβαίως, ὅτι οὐ περιτραπή- 
σεσθε ὑπὸ τῶν προσπιπτόντων ὑμῖν πειρασμῶν' πολλῷ 
οὖν μᾶλλον οὐ ταραχθήσεσθε ἐφ᾽ οἷς ὁρᾶτε ἡμᾶς πάσχον- 
τας. [{1τ6 βοηίθηςθ καὶ ἡ ἐλπὶς Ὀ6 ποῖ ἴδῃ 88 ρᾶ- 
ΓΟ Ποεῖοαὶ, εἰδότες τηιιϑί Ὀ6 ἰαἰζθὴ [Ὸγ εἰδότων : ἃ δογί 
οὗ βυπίδχ βοῃπηθίπηθβ ἰουΠΠ 1ῃ (Π6 68: ΓΙ 6 ΓΒ (τοπὶ 
ΠΟ) οχϑιηρίοβ 8186 δαἀυςοα ὈΥ δεμημα οἡ Μαίϊ. 
10, 4.), Θβϑρθοίδι!γ Τπυσγά,; δυΐ ψὨϊοἢ βαϊάοα (1 
{1 Κ) οσσμτβ ἴῃ δὲ. 80]. 
Το ψογάβ ον ρ ἀγα Ψ6}} ρϑγαργαβθα ΒῪ 

ΤὨΘΟΡὮγ]. τῃυ8: ὡσπερ, φησι, διωκομένων ἡμῶν ἀλ- 
γεῖτε, αἷς αὐτοὶ πάσχοντες τοῦτο" οὕτως ἴσμεν ὅτι καὶ πα- 

ουμένων, αὐτοὶ τῆς παρακλήσεως ἀπολαύειν νομίϑετε. 
' ψου ἃ τοηάογ: “ ηοί ἀουρίηρ, 1. 6. ἔοσ 1 ἠο ποῖ 
ἀουδε ({πΠ6 ρΡατγιςοῖρίθ θαίηρ ρος ον [8 νϑγΌ) τη δὲ 88 
γου ἃγα ραγία οι οὗ {Π6 βιιθυϊηρβ ἡ] οἢ αἰίοπα 1ἢ8 
Οομρε!, γοῦι ἃΓὰ Ραγίλ κοῦ οὗ 115 σοῃβοϊϑίοηβ ἀογινοά 
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ἔγουι {αἰ ἴῃ [Π 6 ΡτΓοϊηῖ865, δΔηἀ τ[ῃ6 σοπιίογί8 οὗ ([ὸ 
Ηοὶγ ϑδρίγιι. δο Βοββϑηηι. : “" ϑεῖγθ 86 αἀἰοϊξ, (ογῖη- 
τΠϊο58 ἰδηρὶ β6ηϑι υἱ Δάνογβογαη), 18 δ ὈΟΠΟΓΙΠΏ, 41180 
1081, ἀδηῖα 260, οσοπίρουαηί. Νδιῃ 81π6 ἀυδίο ταῦ 
ἰηἴοῦ (ὐογϊ πος Ρδ}}}} οδυποᾶ οἵ Ῥ ἀοϊεθαῃΐ, πι6- 
ἀρ Ὀδηΐαᾳιι6, ραΓοΙρΡ65 αἰιοιδιηπιοᾶο ΟἸΠΠ ΠῚ ΞΓΌΠΙ- 
πᾶῦιπι, αυΐϊθιβ (Δ η1 τηδρΊ 571 τη! ηϊβίοτι τὴ ΟὈταθ08- 
ἴυγ, Εδβάριῃ ἰσίταΓ οδ(απὶ 8080], σϑια!αὰ8 ΠΟ λ.2] ̓ - 
{ἰοὶρδ8 6586 οἵ νβ}ῖϊθ δῇ ἄθθθγθ, ἢις οσσυραῖ." [{ 15 
Ρΐαιη ἰηδί δὲ καὶ τῆς παρακλήσεως (ἢ 6 ργεοράϊηρ ἐστε 
ταυϑί θ6 τοροδίθα, δηά ηοΐ ἔσεσθε, 88 ἴῃ ΟἿΓ ΘΟ οῃ 
Ψεγβίοη δηὰ Μδοκῃ. 

ΤὨοοάογοί ΔΌΪΥ ἔγασοθ (ἢ6 βδοορθ οὗ {18 ψἤοΐα 
ρᾶββᾶρα [ἢ8 : ἐπειδὴ δὲ τῆς ὑμετέρας προμηθούμεθα δω- 
τηρίας, παρὰ μὲν τῶν ἐναντίων τὴν τῶν σκυθρωπῶν δεχό- 

α προσβολὴν, παρὰ δὲ τοῦ Δεσπότου Θεου τὴν ψυχα- 
γωγίαν καρπούμεθα' ὥστε καὶ τούτων κακείνων δὲ ὑμᾶς 
ἀπολαύομεν᾽" κοινωνεῖτε δὲ ἡμῖν ἀμφοτέρων, ἅτε δὴ τὰ καθ᾽ 
ἡμᾶς οἰκειούμενοι. 

8. οὐ γὰρ θέλομεν ὑμᾶς ἀγνοεῖν. Α ἰοτγπιυα ἔγεαιυθσδηΐ 
1π δὲ. αι]; 8485 ἤοη. 1, 18. 1 (οΥγ. 10, 1. 19, 1: 
1 Τίι655. 4, 138. αἰ οἰδονῆθγο. [{ 5 ἃ Κιηά οἵ πγχοίο- 
818 ἴογ, “1 ψου]ὰ ἰᾶνα γου Κπονν, οΥΓ “1 οδηποῖ θυΐ 
τᾶ Κα γοῦ ἰηΐογιηθα." Ὑπὲρ τ. θ. 18 [ὉΓ περὶ τ. θ., 
ψ ΠΙΟἢ ἸηΔ664 βοπα ΜΟΝ. δηά ἘλΊΠογβ γοδϑα, θυΐ 1 
ΒΘΘΙῚ8 ἃ ρἷοβ8β. ΕῸνς ὑπὲρ 18 ἔγθαυθηι υβ64 ὈΥ δι. 
Ῥαὺ] ἴῃ {ἢ ρ͵δςα οὗ περὶ. [{ 8 οὔβογνθα Ὀγ ποο- 
ΡὮἢγ].. ἰῃα 828 ἢ6 δά Ὀοίογα πηϑηιοηρά {τυ ϊδίοη 
ξεπεναίίψ, 380 Ὧ6 ον δάνεογίβ ἴο ἰξ ραγέϊομίαγ ἐν. 

8. τῆς θλίψεως ἡμῶν τῆς γενομένης ἐν τῇ ̓ Ασίᾳ. Τὸ 
τὐὐαέ οἰτουμπηϑίδηοσα [6 Αροϑι16 δανογίβ [6 (οῃ)- 
τη Θηΐδίοῦ 5 ἅγα ποΐ ργθθά, ηρδοασοτγαὶ Δη4 βοῇ πιο- 
ἄστηβ υπηαἀογβίδηά, (δ σοί οὗ ᾿αημοίγι 8, ἤθη {Π 6 Ὺ 
ΒΏρΡΡοΒβα [ἢ6. Αροϑβι]6 ψὰ8 ἰἤγοψῃ ἴο [6 ψι ἃ Ὀθαβίβ. 
Βυε ἰ( 8 ορβογνοϑᾶ ὃν ΥΒΙΌΥ ἂἀπὰ Μδοίη,, {μαΐ 85 ἢ6 
ἀϊὰ ποῖ ροὸ ἱπίο ἴΠ6 {Πθαῖγα (ἤθη, (Αςῖβ 10, 80.) Ρυϊ 
Κορί [ν1π|56}} σοηςοδὶ βα ἔτοπι (ἢ 6 τἱοΐθσϑ, ἢ6 γϑῇ ὨῸ 
ΒΌΟὮ γίϑὶς οὗ ἢ18 1ἴπ, ὁ (ἢδϊ οσσαδβίοῃ, 88 ἴ0 }51{Ὁ ἘΠ 6 
ϑίγοηρ, ΘΧΡΓΘΒβϑΙ ἢ [ἢ νϑγ. 9 ὃς 10. Τὸ (18, ἢονγανοσ, 
Ι οδη ΒΟΆΓΟΘΙΥ δϑϑθηΐ. Ὗοὶ ἰ δηὶ 1πο]π6α το {Ὠίηκ, 
ψι ΜΌΥ δηὰ Μδοκη., {ἰδὲ {π᾿ γα 18 γαΐίδγθηοα ἴο 
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᾿νἴ8 δοίυ δ] οχροόβυγο ἰο ψι ἃ Ὀεαβίβ αἱ Ερἤθβυβ, τ] η- 
(ἰοπεὰ δὲ 1δ, 82. (νψῆεγε 866 ἴΠ6 ποίθ.) (ΟΠ γγϑβοϑβί, 
δΔηα ΤΠΘΟΡΏὮΥΪ. γοΐογ ἰ το 16, 9. Βυι ἐλαέ ψου]ά ποὶ 
ἸΌΒΌΠὟ (ἢ 6 βῖγοηρ ἜΧΡΓΘββίοηβ 866 υ8ὲ δῖον, δϑηη]εῦ 
1Π 12 Κ8 10 τοἰδίθϑ ἴο βοπΊ8 ρέοίβ οὔ 16 Ψ6νν8, ρἰαησοά 
ἂῖ ἰὴ Αςίβ 20, 8.; δουρὶ (686 πριν ᾿ηνοῖνα ἱπηηΐ- 
πδηΐ ΡΘΓΙΪ ἴο ἰῃ6 Αροβί]ϊθ. Οὐδ οῦβ {π|ὴ} (Πδὺ δοπη6 
οἰγουπιβίδησοβ δῦ δἰϊυἀθὰ ἴὸ ψῃϊοἢ ἤᾶνα ποῖ θη 
τοοογαρά Ὀγ δ8:. [κ6. Βιιῖ [6 δεοοηά Ορἱπίοη ἐ5 ἔδτ 
(ἢὴ6 πηοϑῦ ργοῦΔ 16. ὅ66, οψανογ, ϑοάάνγ. 

8. καθ᾽ ὑπερβολὴν 18 ἴῸΓ ὑπερβαλλόντως ; 88 ἰῃ Βοηι. 
7,18. Ἐβαρήθημεν, "““ χεῖρα ἀονη ὈΥ οαἰδιηϊγ." 1 
μου σοιηρᾶγα Αγ βιορῇ. " Ζοηῃ. ἴμοχ. ρΡ. 178ὅ. ἱπού- 
μενος ταῖς πι ἐπς Ὑπὲρ δύναμιν, ““ ὈΘγοπά οὐὔζγ 
βίγοησίῃ." Μαυςἢ (ἢ βᾶῃη6 88 παρὰ δύναμιν, ΜὨΟἢ 
οἴϊθη οσου 8: δ8η6α Ὀο(ἢ 8Γ6 (ἢ6 Ορροϑι(6 ἰο κατὰ δύ- 
γαμιν, ὙὨϊσἢ ΟΟΟΟΓΒ ἴῃ ΤὭυσγα. 1, 45. 

8. ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ τοῦ ϑὴῆν. ὙΠΟορΉγΙΪ. 
Ψ6}1 ραγαρἤγαβθβ : πειρασμὸς ἦν μέγας καὶ ἀβάστακτος, 
καὶ τοσοῦτος, ὥστε ἐξαπορηθῆναι, ὅζο. ἢ 86η86 18 : 
“80 [ῃαἴ ψ6 δνϑθη ἀδβραίγϑα οὔ ̓ Π6." Τῆυβ ᾿ΓΠΘΟΡΉΣΙ.: 
ὥστε μηδὲ προσδοκῆσαι ἡμᾶς ἔτι ϑῆν, Αηά 50 Τῃδοαο- 
τεῖ. δοπιθ οι] ἰηἰογργαῖ : ““ ᾿ηβοιηιοἢ (ἢδ( τὰν [16 
ψγἃ8 ἀαϑραϊγεά οἵ," Απα Βοβθοηιῃ. {{Π10Κ8 (ἢ18 8686 
156 βυρροτίεἃὦ Ὀγ τ[π6 ψογά8 [Ὁ] ονίηρ. ᾿ΓΏδῖ, Πον- 
ανοῦ, σδηηοί ὃ6 δατηΠ ἰδ ὈΥ̓ [Π6 υ80.8 Ἰο4φι6 Π6] ; πεὶ- 
{ποῦ ΜΠ] 1 6 ΠΘΟΘβϑάγυ, 1 (ἤο86 νογ8 θ6 ΡΓΟΡΟΓΙΥ͂ 
Ἰηἰογργοῖθα. Τῇ ἴθγηι ἐξαπ. 185. ἃ ΝΘΙῪ βίγοηρ ΟὨ6 ; 
(ῃ6 ργθροβί(οη θοίηρ ἰηἰθηβῖνθΌ ΤῊ 8. 15 ψ6}} 11}}18- 
ἰγαῖθὰ Ὀγ ἃ ραγλ δὶ ραββᾶρα ἴῃ". 4, 8. ἀπορούμενοι 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐξαπορούμενοι. [1{ ΒιρΏ! 68 ““ ἴο Ὀ6 τε πςθα το 
Δ υἱΐοτ ἐὐθργάῃ ΟΓ ΠΟΠΒΕΠΠ| ἱπορία, δηα ἀσβραὶς." ΤῊυ8 
ἴῃ 8. 88, 18. 1 δϑηϑνοῦβ ἰο 1[ῃἢ6 Ηδθργ. ΤΒ, ““ ργογβυβ 
ΡΟ χὺϑ [01:.᾿" ΥὙ εἴϑ. σοιῃραγθβ 20}. [0, 1. 

9. ἀλλὰ αὐτοὶ---ἑαυτοῖς, 118 Βαπίθῃηςα 18. νϑγν [1] 
τοηθογρά ὈΥ οἷν Ερ] 18} ᾿ΙΡΔηβἸδίογθ, δβρθο αν 
Μδοκη. Τῇηδ ἀλλὰ ρΙΔΙΠ}Υ 5:5} 1ῆ68 παν, φιὶποέϊαμι ;Ἐ 

π΄ 1 νγὰὲ}]} τευ κε Ὀγ ΒΟὨ Ωρ; : “Κ θη {Ππ|8ῖ γαῖ ρὲ σου Γγαγυτὰ : 
ᾳυαϑὶ ἀϊοδῖ, ῥτῸ βρ6 αἰϊχυὰ νῖιεα πβαδυΐπιυθ ᾿ρδὶ ἑῃ ποῦϊδ ἱρϑὶβ ἀβογθ- 
ἴὰπλ τηοτῖϊ8. Νόοη ἴδηϊθτ Αἰ πὶ παθαυδης ῥτὸ ͵ϑην τποτγίιιο, 864 
εξο ἶρδε, φιιδῃννῖϑ δου ἤθτιο (ΔοἰΪὲ ἀς ἰρβο ἀεβρεγεῖ." 

νος χδγς, «ἦν Ξιδι 
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δηῃά (ἢ ψογαβ ΟΠ] ον ίηρ, νοΐ ἀγα οχαροείσαὶ οὗ (ἢ 6 
ῥτγοεαάϊηρ, σοηϊαίη ἃ ΝΘΓῪ δἰγοηρ ἃηἀ ἤρπυτγαίνα πιοαθ 
οὗ Ἔχργθβϑβίηρ υἱἱϑγ ἀθβραῖγ οὔ "ἴδ ; 848 ψ6 βᾶύ, “" (868 
μανίηρ ποιρὰϊ Ὀυΐ ἀραίῃ θοίογα οὔν ογ65." ἥ οδηηοί 
(πἰηκ (μὲ ἴῃθγα 18. ΔΏΥ ΡΙΟβοροραβία, ἴῃ θάνατος ; 88 
Βοη6 ταοθηΐ (οτπηπηοϑζδῖοῦβ ΒΌΡΡρΟΒβα. 

᾿Απόκριμα 15 ἃ βοιηον δῖ οὔβϑουτα ψογὰ, ψ ἢ ϊοἢ Βοπ6 
Ἔχρ δίῃ κατάκριμα. Βιϊΐῖ 88 τοῦ θανατοῦ 8 δα ἀ66, {παῖ 
ψου ἃ οσσϑϑίοη ἃ οσδι1861688 ΡΙΘοηδβιῃ. (ἤτυβ. σι ρι] 
δχρ δίῃ ἰξ τὴν ψῆφον, τὴν κρίσιν, τὴν προσδοκίαν, ΜΏὮΪς 
18 Ἀρργονϑὰ ὃν δοῃίθυϑ8. Τῆς ΑΡοβείε πιθδῃ8 (0 88 Ὺ 
(παὲ 6 ψα8β [ἰκ6 οἱ Ψο [168 αη6γ σοηἀεδιμηδίίοη ἴο 
ἀδδιΐ, ονογ ννῆοαι (6 Ἔχϑουίίοη οὐ [Π6 ἰανν 18 σοῃίὶ- 
ΠΌΔΙΪγ βυϑροη οι. Τῇ οχροβιιοη οἵἩ ΓΓΠΘΟρΡΉγΙ!. 
(ἰογυγοά ἔγοπι (ΟΠ γγβοβίοπ οΟρίοιιϑ πλδί(6Γ) 18 ἃ8 ἔοἱ- 
ἰονβ.: τήν κρίσιν, τὸν ψῆφον, τὴν ἀπόφασιν ἣν ἐδίδου τὰ 
πράγματα μόνον οὐχὶ φωνὴν ἀφιέντα" τουτέστι, μέχρι τῆς 
ὑπονοίας τῆς ἡμετέρας ἔστη ἡ τοῦ θανάτου προσδοκία, καὶ 
ἡ ἀπόκρισις, ἣν ἡ τών πραγμάτων φύσις ἐποίειτο' περαι- 
τέρω δὲ οὐ προέβη. Αηά 80 (Βοιηγρη., πα 4130 ατοί. 
δηά (δεαῦὰῦ. ὅδε αἰ8ο Ρῃοί. δρ. (ξεουπιοη., ψῆο 
{8 Κ68 {Π6 ΘΧριθβϑίοη [ῸΓ τὸ τέλος, ἐκβασις. 
ΤΙ νογὰ ἀπόκριμα φΘΏΉΘΓΔΙΥ 5] 0 η1Ηῆ68 ὯῸ ΙὩΟΓΘ 

{πδη ἃ ΓΟΒΡΟΊ86, ΟΥὙ Δηϑννογ. Βιιΐ 1{ πᾶν ἤᾶνο ἃ σροοϊαξ 
56η86, δασοΙαάϊηρ ἴο 16 ρΘΙΒΟΏ8 Ψ0 Γγαίιγη [ῃ6 Δῃ- 
Β6Γ8. Τῆυϑ, ἤθη υβρὰ οὗ [ἢ6 Ἐοιϊηλη δεπδίοιβ, {ἰ 

Ἐ Βυι] διὰ ϑυγρτείϊκεά (Π6 ἰεαγηεὰ [εχ οοργαρῆεν αἰά ποῖ ρεγοεὶνς 
{παῖ (Π6 νογὰ8 τὴν προσδοκίαν 816 σοιτυμί. [ἐεμὰ τῇ προσδοκίᾳ (1π 
"η}} ἐτρεείαίϊοη), αηὰ 8411 ΜΝ ἢ} θα τίρι. ΤὨΘΟΡὮΥ]., ἴῃ οοιρ τς; ̓ ἰϑ 
δχροδϑίτίοη ἔγοι ΟΠ γϑοῖῖ., 560 8 ἴο ἤᾶνα Ὀ66) ρεγρίεχρα νυ ἢ (ἢ 6 
τἸγογάδ, δηὰ οπιΐές ἴποῖη : ὑα1 [ἴ ἰδ ΠΟΤῈ ὈειίΟΣ ἴο οαὶ ἴθ ἰὼ διὴ- 
τἰδίθ. 

᾿ ἰ 50 Ὑμυογά. 2.58. δρεακίηρ' οὔ πε μοομ]ε οὗ Αἰ ἤθηβ ἀυτίηρ; {Π6 ρ68- 
ϊεηςε, εξ γ8 (πδῖ [ΠΕ δεῖ 8}} Ἰαννβ δὶ ἀβῆδῃςθ, ἔγοιιη πδνίηρ' ἀθᾶιἢ οοη- 
(ἰηυ Δ} } γϑυδροηήδη οτοῦ [πο ππ 858 ἃ δονέεηποο οΓ ἀεαίἢ αἰτεαν ἀσποκποεί, 
διὰ νος 1ΠῈγ τα οομἰπιια }Υγ ἐχρϑοῖ ννουϊά ἴγχ6 σαυσθα ᾿ηἴῖο Ἔχο- 
ουίοη. Ηἰ8 ννυγάβ8, ν»)] ἱοἢ ἃγὲ ὔοϑὶ δἴἼεοιίηρ, ἀγὲ ἴπεϑε: χολὺ δὰ 
μείϑω (56}}. τιμωρίαν) τὴν ἤδη κατεψηφισμένῃν σφῶν ἐπικρεμαθῆναι. 
Αμὰ 8ο ΡὨΪΠοϑῖγ. Νὶς. ΑΡ. 7, 48, ν. 805. Βη. δοκεῖτε μοι προαποκτινόν- 
τες αὐτοὺς τοῦ καταψηφισθέντος ἂν ὑμῶν, ὡς οἴεσθε, θανάτου. Απὰ 
ἱῃ Βορῇ. ἘΠεοῖγ. 782. ΟἸγιθιμπεβϑίγα 5808 (ἴῃ γεΐδγθησα ἴο {ἢ 1Πγοαίᾷ 
οἵ Ογεβίθβ) ἀλλ᾽ ὁ προστατῶν χρόνος διῆγε μ' αἱὲν ὡς θανουμένην. 
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ἀοηοιϊοα ἃ ἄθογθε; 88 ἴῃ 8 ρδββϑαρθ οὗ δοβερῆ. οἰἰαὰ 
Όγ Κγρῖκο, δηὰ ἴῃ δυϊάδ8, οἰεὰ ὈὉγν εξ. Αμαίῃ, 
ΘΠ 864 οἵ μέρεα, ἰξ τηρδηΐ υφγαϊοέ, ΟΥ δοπέφησε 
(βες Αςοἰβ 1δ, 19. Εἰ. Ν.), ν οίῃοῦ οὗ σοηῃἀδιηηδ- 
ὕσοηῃ, οΥ δοαυϊ8] ; δῃηὰ ἰπογϑίογα ᾿ξ γθαυΐγεβ (48 ἢ6γ6) 
1Π6 δάἀάιιοη οὗ δοῖμε οἴδοσ ψοζὰ ἴο υδ νυ 1. 

9. ἵνα μὴ πεποιθότες ὦμεν, ἕο. 686 ψογά8. ἤανα 
θδθη 1] υπαοτγβίοο ὈΥ οὔὖξγ πιοάογῃ (ὐοιηπιρηίδίοῦϑβ, 
ψ ΠΟ ἢ ἀγοβείτγοιι οἱ δἀνογίίηρ ἴο [ἢ 6 6}}}ρ0518 οὗ ἃ οἰδιι86 
ψΠΊΟῊ πηυδί Ὀ6 ΒΡ 164, ἴῃ ογάθγ ἴο ᾿πᾶκα [ἢ 6 86η86 
ΟἸθαγ; {Ππουρἢ 11 ΙΒ 1Π βοπ)6 ἀσργοα ἐπιρέοα τη τ ἵνα. 
ΤΏ Ὁ] οψιηρ, {Π6η, 5θθιῃ8 ἴο 6 {6 856η86: “Αηά 
{18 νγγαὰβ ποῖ ἀοηθ νἱτῃοιΐ σδυ86, μυΐ ἔογ [ἢ 6 ρυγροβο 
οἵ βιονηρ υ8 Δηα τηλκίηρ' υ.8 ἴδε] [ηδἴ 6 Βῃοι αὰ ποὲ 
ἰγυβῇ [ἢ ΟὐΓβοΙνο 5," ὅς. δὸ ΓΠΘΟΡΏΉΥΪ. : διὰ τί δὲ τοῦτο 
ἐγένετο, φησιν; ἵνα, ἕο. Αηα 80 ΡΠοί,: γέγονε δὲ 
τοῦτο, καὶ παρ᾽ ἐλπίδας ἐδήσαμεν. ΤΠεοσοτγεξ ἀχρίαϊη5 
πε : ἀλλὰ μέχρι τῆς ἡμετέρας ἔστησεν ὑπονοίας τοῦ θα- 
νάτου τὴν ἀπειλήν' ἵνα μὴ, ζα. 
ΤΠ πεποιθότες ὦμεν [ὩΔΥ θ6 ΓΕρΑΓαΘΩ ἃ8 ἃ ρασγιοἷ- 

ὈΪἶθ δηά νεὶ βιυυθϑίδηζίινα ἔογ (Π6 νεγῦ. Ὑδΐ 10 βθθηηβ 
ἴο να ὕδθη υϑ64 ὈΥ (6 ΑΡροϑβί!ε 85 θδείίεγ δάδρίραά 
ἴο ΕΧΡΓ688 οοπέϊπμλέῳψ 07 αοἰΐοπ δῃὰ ομδέοηι. ΒΥ 
ἐγωδέϊης ἵη ομγδοίυος 15 τἸϑδηΐ Ὠᾶνίηρ τοραγὰ ἰο ΟἿΓ 
ον 8ἰγοηρίῃ οὨΪγ, δηα ἢιυπιδη ὈῬγΓΟῦΔὈ011{168. Τί ἰ5 
ΘΧοΘ θην ορδοῦνοα Ὀγ ΤὨρορθν!. (οα (Ἰγγυϑβοβί.) 
(δὲ τπ6 Αροβία βᾶγβ (18, ποῖ ἐμαὶ 6 δά ἐλθπ ἴο 
Ἰθάγῃ 1}}18 ἰθϑβοη (οσ νν8ῆο δυϑσ θείου Κῆδον δηά ῥγδο- 
εἰδεὰ 1 τἢδη 6 2) Ὀαϊΐ, 'π βροακίηρ (15 οὗὨ Ὠἰπη56}} ἢ 
ΠΊ6ΔΏ8 ἴ0 ότι οἴογβ τὸ ἢ18 ἜἘΧϑηΊρ]6, ἰἢδι {ΠΟῪ ΤΑΥ͂ 
Ἔχογοῖβα (ἢ βᾶη6 δἀϊγίηρ ΠΏ ΠΥ. 

9. ἐγείροντι τοὺς νεκρούς, ““ὯΟ τγαϊδοίῃ (Π6 ἀ68α.᾽ 
Οτοί. γϑιλδγκ8 {πὶ Ὀγ τἢ6 ΗἩφῦτον 8 (Π086 ἃΓ6 51 (ὁ 
θεὲ ἀθδά ννῇο ἃγο φμαδὶ πιογἐμὶ; δῃᾷ [ἢ086 ψἢο0 ΓΘ 
μθογαιθ ἅσσα βαϊὰ ἴο "6 γεσιιϑοίζαί. Απά, 49 Ρἢοί. 
Μ6}} οὔβοσνοβ, Ρδ}} ιὐ48, 88 ἴἃ ψογα, ἀΘαα, δοίηρ 850 

« Τὸ ἘΠ ἢ μύγροθα  εἰδ. δριΪγ οἰΐεβ ῬΠΠο ἀς [,6ρ. Τ΄ 4. ῥ. 574, 
48, τὰ μὲν οὖν ἐξ ἀνθρώπων πάντα καὶ ἔῤῥει καὶ ἐῤῥέτω, μενέτω δὲ 
ἐν ταῖς ψυχαῖς ἀκαθαίρετος ἡ ἐπὶ τὸν σωτῆρα θεὸν ἐλπὶς, ὃ πολλάκις 

ἐξ ἀμηχάνων καὶ ἀπόρων περιέσωσε τὸ ἔθνος. 
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ὅσον τῇ δυνάμει αὐτοῦ, 80 [ὯΓ ἃ8 ἀΘροηαθα οἢ ΔΏΥ ΡΟΥΘ 
οὗ ἢἰ8 οσιι. Ηδησδ να 866 (6 ρτορτγίοῖγ σι νοῦ 
4ἢ6 Αροβί[6 [88 βυβθ)]οϊηδά ἰο Θεὸς (6 ερ!Π οὶ ““ψ}ῃ0 
ταϊβοι ἢ (ῃ6 ἀβδα.᾽ 

10. ὃς ἐκ τηλικούτου θανάτου ἐῤῥύσατο, ““Μἢο Πα 
ἀοἰνογθα τκ8 ἔγοπιὶ 80 ργοαί 8Δη4 ἀθδαὶῃ ἃ ρογιὶ, δηά 
158. 5{1}} ΠΘ ΥΕΕΙΩΒ 8 ἴτοιη ρ6 115. Θάνατος ἤθγα ἀ6- 
ποία5 α ρογὶ Ὁ 6.5 ὅδο 11, 428, ἐν θανάτοις πολλάκις, 
(ἦν) Ταῖ5 ᾿Ἰηἀ664 βανουγβ οἵ Οτγίθηΐαί ἤγρογροὶδ ; 
γαῖ 10 18 Βοῃῃθίϊπ168 ἰοαηἀ πῃ ἰἢ6 ΟἸαβ5: 8] ΨΥ 6 ΓΒ, 
ἔτοαι ψῃοι Θχϑιίηρ 68 ἅτ δααιισθά ὃγ ΑἸΡϑγίϊ δηά 
Ῥαἰαϊγοί. 

Ιψου]ὰ ρίαςθ ἃ σομηπᾶ δου ἡμᾶς; δῃὰ 1 που] 
οὔϑογνθ, (ἢδὲ 1 15 ηοῦ Ὠθοθββϑαγυ, ὨΟΓ Ἰηἀ66α ΡῥΓΟΡΘΓ, 
(ο τοροϑδί ἐκ τηλικούτου θανάτου, χΐ γγ6 ΤΔΥῪ ΤΏΘΓΘΙΥ υῃ- 
ἀονβίδπα ἀοἐϊυογαποθ ἴπ σοπογαΐ, νὶΖ. του {ἢ 6 ΒΏΔΓ6Β 
δηά ἀδηροτθ, ψ ἢ πῃ] οἢ (η6 ΑΡροβί]8 ν 88, ἀου 1689, 
σοηεηυ ἢ] ν ΘησΙγΓοΪθα ΌΥ [18 το θη 1688 Δαν  βα ΓΙ 68 
τη6 δονν8. Τῇ οπἰϑδίοη οὗ 16 ψογάβ καὶ ῥύεται ἴῃ 
βοῖη6 ΜΝ, ὄγγ., γυ]ρ., ἀηα βοῖηθ οἵποῦ Ν᾽ δΥβίοβ, νν88 
ῃοὶ δοοεϊάοηίάὶ, Ὀιυ τοῦ ᾿πἰθηςοη, δηὰ ἴο γοιηονα 
(Π6 ἀ!Πσυ!γ, ἱπουρῇ ΝΘΓῪ ὨΘΘα]αββῖν, δηά ἰο {Π6 
ἀοβίγυοίίοη οὗ (ἢ6 ἤρυτο. Τῇ τοδάϊησ οὗ βοιηθ 
οἴδον δηϊίθης Μ55. δῃα δ ιβίοῃβ, ῥύσεται, ἄΓΟΒ6 ἔγοπὶ 
186 ῥύσεται δῖ αἴϊεγ. ΤΠαὶ ῥύεται τηυβί θ6 ἰάκεη οἵ 
ἀε]νογδηος σοηθγαϊέμ, 18 ρἰαιη ἔγοιῃ (6 ῥύσεται ἴῃ 
(16 ποχί αἶδιι86. οὗ {(Π18 δηςἰοί164] βϑθηίθησθ. Εὸογ 
(ῃ6 ἐῤῥύσατο ἡμᾶς, καὶ ῥύεται, ἀηαὰ (ἢ6 ῥύσεται, ἔργ ἃ 
βοδυθι] οΠδ]η. Ὁ β 

10. ἡἠλπίκαμεν. Ἐγαβιη. δηὰ αίδθ. γοηάδὺ δρονγαυΐ- 
ημιδ. Βαί 10 15 θεϊίογ γεπάδγρα ἴῃ (ῃ6 ΨῸΪρ. 6}6γα- 

ἜΑ ἀοϊίνεγαηοες οὗὨ [8 Κὶ πὰ τηδγ, 88 ΟἾτγ8. δηὰ ΤΠΘΟΡὮΥ]. Ὀδδὰ- 
(ἸΪγ οὔϑεγνθ, Ὀ6 οα]]δἀ ἃ βογῖ οὗ γεϑυγγοοίίο : (Ὁ ἤθη ἃ πηδῃ ἰδ, 
Ὀγ {86 ΠΕΙΡ οὗ ἀοάα, 88 ἱϊ ψεγο, Ὀγουρῆζ ἔγομ {6 ριδίββ οὗ ἀδδί!, "8 
(θ᾽ ΟΣΤΆΠΟΘ, ΟΥ ΓΟΟΟΥΕΙΥ, ἰδ ἃ ΚΙηά οἵ ΓΟΒιΓγθοῖ!ΊΟη ἔγουμ ἴἰ6 ἀοδά. 
“580 (5878 ΓΠΘΟΡΥ].) νγν86 δὲ δοουβδίοπιθα ἴο βᾷῦ οὗ βιιο ἢ. ρδΊβοῃβ 
“γγὰ ἢδνο β6θὴ ἴδπε σοϑυγγοοιζίοη οὔ ἴῃ6 ἀοδά".᾽" 
1 Απὰ ΤΙοοάογεῖ βθεπβ ἴο ἤδνα ἔδ]ς (ἢ15: [ὉΓ, ΔΕΙ͂ΘΓ τετηδγκίηρ οὰ 

ῥύεται, Ὦδ 85 ἴμ6 [ΟἹ] ονν Ωρ; ουϑαγναιίοῃ : εἶτα ὡς ἔχων ἐξέγγνα τῶν 
ἐσομένων τὰ γεγενημένα, ἐπήγαγεν; δις. 
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πῖιδ: δηἀ 1 πιοδβί πιούθγη νϑγβίοηβ ἐπ Ὀγοβθης 18 
δάορίεα ; δῃά τὶρητς, οχοορῖ τὲ ρογῇδρ5 {πΠ81 Β6 86 
οὗ (8 δοσίϑῇ ΠΔῪ δῖα πᾶν ρἷδοθ ὈὉῚ ψῃιοῆ [ἰ ἀ6- 
ποίθ8 οσμβέοηι, 1. 6. ““ ΒΡΘΙΆΓΟ 580 ἴθ ῃ)15." Δηά {}18 
Β66Π18 ΙΠΟΓΘ 8Ι]0ηΠ σϑηΐ. 
Ἔτι, “γεοῖ ἀρϑίη.᾽" 
11. συνυπουργούντων καὶ ὑμῶν, ὃς. 1. 6. ““γοι 4530 

ςο-ορογδίϊηρ Πα} ἴῃ ΡΓΔΥΘΓ ἰῃ οὐν ὈΘΠ ΑΙ ΤΠ 
νοΓῸ συνυκ. Βοτησί! 168 οσουγβ ἴῃ {Π6 (ἸΔβ5ῖς δὶ ̓  ΓΙ 65, 
Δηἃ ρῥγοροιΐν ἰδ Κ68 ἃ ἀδίῖνα ἀδροηπάδηϊ ου {Π6 σὺν: 
Βογα δεήσει 15 ποῦ σονειποα Ὀγ {π6 νοῦ, θυ ἀοροθηάϑ 
ΟἿ 8 ΡῬΓΟΡοΒβιίΟη υῃαογϑίοοά, ἐν οἵ ἐπὶ. 

Οπο οδηποῖ Ὀὰΐ δάμηϊγα ἰἢ6 ἄθαρ ἢιυιπλ ν, δηά 
Θχαυϊδιία το Θβίυ Ἐ ον ποθ ἰη ἰη686 ψογάβ, ψῃὶς ἢ 
τηιιϑῖ, ἴοο, ἢᾶνα Ὀδθη οδἰου δία (ο ᾿ΠρΓ6885 [η6 (ἢ Γ18- 
{1808 ΨΥ Π ἃ νΟΓῪ [Ἀνοῦγδῦ]!α ορίηίοη οὗ Ῥαὶ. 

Τη6 ψοῦάβ [Ὁ] ον ]ρ ἀγα οὔβσουγο ὈΥ τοάβϑοη οὗ [ἢ 6 
πηρογίθοι οοηδίγιοσίίοη οὗὁὨ (ἢ6 δβοηΐθηςοθ, 41} ψ ῃ]οἢ 
ΤἸΏΔΥ λιν 6 δι ρυι6α ἴο οχίγθοιηθ ρδίῃοϑ, δα ροῖ- 
ἢδρ8 μαϑίθ. ΕῸγ (6 ψῃο]6 Ἐρι3ε1 6 Ὀ6ΑΓΒ {{|6 τηᾶγκβ οὗ 
θοϊηρ ἔΔΓ ποῦ ἢ δϑε} ν (ΔΠ ροτΠδΡ8 βυάδάθη]ν) τ θα 
(θδῃ δὴγ οὔτε γοϑί. Εὐχ., ἴοο, 15 Πθγθ υϑ64 ἴῃ ἃ 8688 
ΤΆΤΟΪΥ Οσουγηηρ ἰῃ {116 δ6ϑὲ ψΎ 6 Γ8, ΠΟΙ Υ, “ συ η] 
ρσταιϊάγαπι δοίίοηθ σοἰ ΘΌγαΓΙ,᾿ “το Ὀ6 γείαγηθα (ἤδη Κϑ8 
ἴον." ογ ἰβουρσὰ Ροΐγῦ., Ὠιοά. δία., ψοβθρῇ., δηὰ 
16 ΑΡοσγυρῆδὶ ψγο ΓΒ ΒΟΠΊΘ 1168 186 εὐχαριστεῖν ἴῃ 
(ἢ 6 8686 ““ἴο ρίνα [Π80Κ8," γοῖ οὔ 16 ραδοὶυθ τὴ [18 
86η86 1 οδη Πηά πο οχαιηρίθ. Τῆδ σοηϑίγι [ἸΟ0Ὴ 18 
(48 νγᾶβ 1υ8ὲ οὐβογνθα) ρθυρίεχϑα: δηά Βοβϑῆῃι. βη- 
ἀρανουΓβ ἴο οἶδαγ [Ὁ Ὁ. Βαρρὶ γίηρ' ἃ κατὰ αἵ τὸ εἰς ἡμᾶς 
χάρισμα. Ἠδ ᾺἋ|Π6η οἴἶεγβ ἐπ 6 [ΟΠ]! ηρ Ἔχρίδηδίίοη : 
“ὁ γραροοέμ ἐαδὲέο αὐ δοποβοίμπι ἐπ πιὸ οοἰέαέμηι, νοὶ 
μγορῖοσγ Ὀθῃθῆοσίαη, 6. ὅ1021118 61} }ρ818 τοῦ κατὰ οΘ8 
ἰηἴγα (. 6, 13. 1 Οὐογ. 11, 2.᾽ ΤΕ διὰ πολλών ἢ6 
δσχρί δίηβ η [ἢ 8 8816 ΠΠΔΏΠΘΓ 858 διὰ βραχέων ἴῃ ΗΘΌΓ. 

4 ΤΏ καὶ ΥΟΥῪ (εἰ οδίοϊ  βθεῖηβ (0 βυρρεδῖ {π6 πδοδεδίέμ οὗ {πιεῖν 
οὐ-ορεγδαίίοη νυν εν ἶσα ἴῃ ΡΥΔΎΘΓΒ [ῸΓ διΐαγα ἀεἰἰνογδησα. 

Οἱ τ ὈΓ δηὰ Ὀεηῃεῆϊ(β οὗ ργδγεῦ ἔοσ οἴμειβ, ϑ8ε6 ἴμε αγεεκ Οοιὰ» 

τηρηϊλίοτϑ δὰ Μδοκη. 
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18, Φῷ, Βυϊ ἰἰ ἀοοβ ποί ἔοϊ ον Ὀδοδυβϑ6 βυοῖ ἃ 0186 
ἠβρμα αν ἰη διὰ βραχέων, ἰμαΐ 10 ᾿τπυ8ὲ θ6 δάἀπιϊ 64 ἴο 
ΔνΘ ὈΪδ66 ἰῇ Ἔν ΡΥ δάϊθοιϊίνθ. Α ροβί{ϊνα Ἔχϑιῃρ]α οὗ 

διὰ πολλών ψουϊὰ Ὀ6 τγοαιϊ! δια, ΨὨΙοἢ 1 διυδρθοῖ ψ}}} 
ποῖ Θδβγ ΡῈ ἰουὰπ. Τῆδ βιιρδυάϊτοη, ἴοο, οὗ κατὰ 
185 ἤδγΘ ἴοο διδἰίγαγυ, ἰῃουρῇ [ἴ 16 δΔαορίοἀ ὈΥ ουὖΥ 
ἘΠΡ 58}} ἰγαηδίδίοσβΌ ἊἈμα 88 (ο {Π6 β6ηβ6 οὗ {Π6 
Ῥαβϑβᾶφα ἰαιὰ ἄοψη Ὁγ Κοβ., ψῃϊςοῖι 18 ἃ5 ἰοἰϊουνβ: “Ὁ 
Ρτὸ ΠΠἸο ἴῃ τὸ σοἸ]αῖο Ὀοηεῆςίο, αιιοά βἰπγυΐ δά τηυ]- 
ἴοβ Ρεογεποῖ, οἰ σγαίία [60 ρῥγοὸ πὲ δρδηίυγ," 1 
ἄο ποῖ 866 ον ἰΐ δὴ 6 ἔλιτὶν οἰ ]ςἰ 6. [Ὁ δὴ ποῖ 
τη ϊϑίδίκορη, [6 δηϑης (ὐοιηηδηΐϊδίοῦβ ἤανο Ὀθο ἤθ ΓΘ 
ΙΏΟΓΘ 8 0Ο6535Ὁ] ἴῃ ἰγδοίηρ [Π6 σοηῃβίγαυοσίίοη οὗ ἐδ 
Ῥε: δΔηῃά (Π6 βζορε οὗ 16 Αροϑίίῖθβ'Κυ Τῆι 

ΒΘΟΡΉΥΪ. ἐῤῥύσατό, φησιν, ὃ Θεὸς ἡμᾶς, καὶ ῥύσεται 
διὰ τῶν ὑμετέρων εὐχών ἵνα τὸ εἰς ἡμᾶς χάρισμα, τὸ διὰ 
πολλών, τουτέστιν, ἡ εἰς ἐμὲ γινομένη χάρις διὰ πολλών, 
τουτέστιν, ὑμῶν ὑπερευξαμένων μου, ἐκ πολλῶν πρσώπων 
εὐχαριστηθῃ, ἤγουν ὑμῶν. Τὴν σωτηρίαν γὰρ τὴν ἐμὴν 
διὰ τῶν εὐχῶν ὑμῶν γινομένην πᾶσιν ὑμῖν ἐχαρίσατο, ἵνα 
πολλὰ πρόσωπα αὐτῷ εὐχαριστήσῃ ὑπὲρ ἡμῶν. Απά 
[18 ἜἘχροβι(!οῃ 15 βΒυρροτῖθα ὈΥ (εγβ. δῃα ΟΣ ΟΣ 
[655 ὈΥ 41] [ῃ6 δητ6ηΐ 1. Γργθῖθυϑ. 
Ἔκ Πδγα 8:95 η1ῆ68 ““οἡ {Π6 ρατί οἵ," ““ργοουγοά ὈγῪ 

{π6 ῥγϑύϑῦβ οἵ" Απά 80 Βοβθῃπι. δδβδίρῃβ ἴο ἰἴ (6 
86η56 οἵ α, ἀδῃοίίηρ ἴἢ6 εἰοϊθηΐ σϑι186; 85 ἰηγα 8, 
᾿ ὅ, 1. Βοῃι. 18, ὅδ. Οὐ πρόσωπον, 886 Κυρκα ἴῃ 
οα. 

- [Ιὴ (Π6 ψοτάϑ τό εἰς ἡμᾶς χάρισμα, [ῆ6Γα 18 8 6}}1ρ815 
οὗ ἀρδγιῖςῖρ]8; ψῇῃϊςἢ 18 νΘΓῪ ἔγεαιθηΐ ἴῃ [Π6 ΡορυΪῈΓ 
- Χάρισμα 86Ε1}8 ἴο 5] ““(Π6 ργθβογνϑίίοῃ 
οί, οὐ ἀε]ΐνογδηςο, ργδοιοιθὶν νουςηθαΐδα ἰο υ.8. 80 
δομπηρ δὰ εῖβ. ΤΏ ποχί ψογάβ, διὰ πολλών 
εὐχαριστηθὴ ὑπὲρ μων, 5 ΠΥ “ πηρῃς Ὀ6. δοκηον- 
ἰεάρεοα νι {πα η ΚΙ] η688 ΌῪ πλᾶηγ. Ὑπὲρ ἡμών, 
ψοἢ ΒαΙοη 8 ἰο τὸ εἰς ἡμᾶς, βρη! ῆε8 ““ [ὉΓ υ8,᾿ ““ οἡ 
Ὁ Ὀο ἢ 4], Απά βο δοδ)ηρ. δη, ρου τΠ6 ψ ἢ ο]ο6, 
Ποάάγ. δηὰ Μδοκη., [86 ἔογιημθγ οἵ ψυποῖῃ 8.0] 018 : 
έ ἃ58. Ὡοίῃίηρ᾽ 8 ΤΏΟΓΘ ΓΟΑΘΟΒΔΌΪΘ (ἤδη {Π͵4{ ΤΊΘΓΟΐ68 
οὐίαϊηοα ὈΥ Ῥγαγογ βῃοιυ!α θ6 ονῃθα ἴῃ ργαΐβθ.᾿" 
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᾿ἸΦ, καὶ γὰρ καύχησις, ἄς. Τῆδ σοπποχίοῃ ἤοσα 18 
Ποῖ ΨΟΙῪ ΟὈνίουϑ, δΔηά ἔδν αἰΐδηρὶ ἰο ἔγδοβ 1{. 
ΟΠ Πρ ἰὰγ8 1 ἀονη ἰπυ8: “ (δυβαῃ δαΐογί οὺγ 
νΘ] 1 ῬΓΟ 86 ΟΥΑΓΙ οἱ ριδί148 δΔρῚ : 4188] ἀἸςσδῖ, ηυΐα 46 
ἢος ρσίογίασὶ ροβϑῃιῃη 8 ἄθῦθο." ΤΤἢ18, ΠΟΥΘΥΘΓ, 
8668 Ὀγηηδὶ, ἀπὰ ἔτ ριά, 1 8ῃου!α γαϊμθῦ ϑιρροβα 
ἴ (νι ϑοάεγ.) ἴο Ὀ6 48 ἔοίον8.: “πα {ἢ]8 σοη- 
βάδηοθ νν ἤϊε 6 ἤᾶνο δθοῖἢ ἰοναγὰβ σα δηὰ γου, 
ἰ9 πῃ Οἢ οι δοϊθηφά, 48 γα ἢᾶνθ δ8ῃ ἰη ΙΓ ἀββΌγΑσδ 
οὗ οὖν οὐ ἱπίορτ, Ποονοῦ ΠΊΘΏ ΤΠΔῪ 50ρεςί ΟΥ 
ΘΘΏΒΙΓΘ ι,8. (ἰδγίδιπ 1 15, (ἢδι οἰδιι968 ἃγθὸ οσοᾶ- 
ΒΟ ΠΥ ἰοΐς ἴἰο θ6 βυρρ δα ὈΥ γὰρ ἴῃ 41} 1ῃ6 δητίαπί 
ὙΓΙΘΓΘ. 

[0 186. ηοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΡῪ (0 ρΓ688 Οἡ (ἢ6 836η56 οὗ καυχ.-, 
ΜΠΙΟΝ ΠΠΔΥ 6 ΘΟΧΡἰ δ Ποα “48 σαι οὗ 7υϑὲ δοδδίϊηρ' 
Δ Γο]οΙ οἰ ηρ,,᾿" ““ βοηθοί ίηρ οἡ ΠΟ ΟΠ6 ΠΊΔΥ ΓΘδ- 
ΒΟΠΔΌΪΥ ργά6, δηἀ σοπ)ονς οηθβ86 1. δ 1. 6. ἰοναγάϑ 
πιθη: ΜΏΙΟΙ ρΟΓΒΔΡ5 [8 ἐηιρ θα, ΘΒΡΘ ΟἾΔ }}ν 48 1(ῃ6 τον 8 
ἐν τῷ κοσμῷ οὐσσυτΐ [ὈΣΓΠΘΓ οὔ, ΔηἋἃ β8δδϑη ἴο ἢανε θθϑθῶ 
ἴῃ [6 Αροϑβι]ε᾽ 5 τοἰπὰ ἤθῦθ. ΟΥ̓ ἰΐ ΠΙΔῪ βρη ν ἰο- 
ψατ8 φἐπιδοῖ. ἴῃ νῃϊςοἢ νιον ΤΠ ΘΟΡΠΥ]. ρΑΓΆΡὮ ΓΔΒ68 
(8: ““ 848 ΓὨΥ̓ ἰὈΓΙΠ6Γ σοηβοϊβι!οἢ δηα σοπιίοτί νγ88 
ἔγοῃ Οὐοα, 50 118 ἰ8 ἔγοιη [Π6 ΡῬΕΓΙΥ οὗὁὨἨ ΤΥ δον- 
δείοηςο.᾽ Απά ἢ6 τιρθγ γοιηαγκβ, (ἢδι τ(ἢ6 Αροϑκί6 
1.568 [ἢ 6 βίγοηρ' (6Γπ| καύχησις, ἰο ἀδρηοίε {Π6 οσγρίεξα 
οοἠξάονεοε Ὧδ ὨδΔὰ ἰπ [Π6 ΡυγΥ οὗἁὨ ἢῚ8. σοηΒοΙ 6 ΠΟΘ. 
866 αἷ5Ξο Ρῃοῖ. ἃρΡ. (Βευπιεη. δηα ΤὨδοάογοῖ. "Ὁ 
ΤΠ τὸ μαρτύριον 18 ἴῃ Δρροϑί([οῃ, 1. 6. “δὐόη (6 

(εϑἰ ποῦν." Ὅτι ἐν ἀπλότητι καὶ εἰλικρινεία Θεοῦ. ΤΠΘ 
ὅτι βρη 65 ““ 7ὲ ἰ6 ἐλὶδ, (ῃαἱ,᾽ ἄς. ΟΥ̓́ τἢ6 ἔδγιηβ 
ἀπλ. δΔηἀ ἐιλ. [Π6 ΤΌΓΙΠΟΓΣ 15 ψ6}} Ἔχρίδίηθιὶ Ὀγ Τῆθο 
ἢγ]. ἐν ἀπονήρω γνώμη ; δῃηὰ Ὀγ (ξοιπηδη. ἄνευ δόλου. 
οὐάι. Ἔδχρίδιηβ {Π6 ἴθυηβ, ““ ποῖ ΟΠΪΥ͂ πηϑδηϊηρ ψν6}} 

ου 1η6 ΨΠοΪ6, θὰΐ ἀθο!ηϊηρ; 8ῃ ΟΥ̓ΘΓ- ΑΓ ἃ] νὰν οὗ 
ρτοϑθουιηρ ἃ ροοά δηά. 1116 εἰλικρινεία Θεοῦ, πγοβὲ 
τοσθηΐ (οιητηρηίαίοτβ (αἴϊογ δοθ ησ) ἰηίογργοί 

Ἐ 80 ΤΠΟΟΡὮγΪ. παραμυθίας ἡμῖν ἀφορμὴ ἐστιν. 
1 Ἦεγε Βυ ΜΙοΥ οἰἴοβ 8 ηθ ραβϑϑβε οὐ ῬΡῃσαὰ, “Κἱ ᾿νοῦ οὐῖγες- 

ἴατο ουγδία νοϊιιοσὶζ, ὨΘη ἰδπιδη γί ριοὶ Ἰαυάϊβ σοπϑοϊεπίΐδπι" 
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“φῃΠηπιὰ δποογίίαίς," δαἀνοιτηρ (ὁ (δὲ Ιἄἀϊοῦλ ὈΥῪ 
ψ ΒΙ ἢ (ἢ6 πᾶ οἵ Οοα δάάρα ἴο 8 πουῃ οΓγ δά]δθείϊίνο 
[48 {6 οἴἶξβοι οὗ γαϊβϑιρ 118 φυδιν ἰο {Π6 ἰροϑῖ 
ἴςἢ. Βαῖ {Π|8 4068 ἢοΐ ΔΡΡΙῪ ἴο 41 πουῃ8, οὗ διἰ- 

16οἴνθ8 ; δη( ἤδΓΘ {Π|6Γ6 18 ΠῸ ΘΘ6α ἴ[ο τοβογί ἴο {᾿πδ. 
ΓΘΟΔΓΙΟΙΒ ῬγηοΙρ]6. [Ὁ πιᾶγ Ὀδ ἱπίεγργείθ, ν]]} 
ῬΘοΡρἢΥ (τοι ΕἾ γΥ8.) (Πι18: καθαρότητι διανοίας 

καὶ ἀδολότητι, οὐδὲν ἐχούση συνεσκιασμένον καὶ ὕποῦλον, 
οἵαν ὃ Θεὸς ἀποδέχεται. 80 1 (οι. ὅ, 8. ἐν ἀϑύμοις 
εἰλικρινίας καὶ ἀληθείας. Απὰ δ εἴβ. σοιηραι 68. {868 
ἐοΠ ον ίηρ Ὀοδυ] βοηςηθηῖ οὗ Ὀ]ἴγο ἢ; 6 δηΐῃ. 
{τ 4}1}}. Ρ. 477 Α. οὔτε οἰκία πολυτελὴς, οὔτε χρυσΐου 
πλῆθος, οὔτε ἀξίωμα γένους, οὔτε μέγεθος ἀρχῆς, οὐ λόγου 
χάρις, οὐ δεινότης, εὐδίαν παρέχει βίῳ καὶ γαλήνην τοσ- 
αὐτὴν, ὅσην ψυχὴ καθαρεύουσα πραγμάτων καὶ βουλὴν 
μάτων πονηρῶν, καὶ τὴν τοῦ βίου πηγὴν τὸ ἦθος ἀτάραχον 
ἔχουσα καὶ ἀμίαντον. 

12. οὐκ ἐν σοφίᾳ σαρκικῆ. ΤΠΘΟΡΙΣ]. τν 61} Ἔχρ δὶ τ 
{Π|18 : οὐκ ἐν δεινότητι λόγων καὶ πλοκὴ σοφισμάτων. ΕῸΓ 
(Παὶ (Π6 444.5) 88 {Π6 υϑιδὶ ψίβάοῃ οἡ ψ]Ἰοἢ (ΠΘῪ 
ἀθῆϑα {Πϑηβεῖνοϑ, δυΐϊ νοὶ (ἢ6 ΑΡροβί]6 γοὐθοῖϑ. 
ο(Εοευπηεηῃ. ; οὐκ ἐν δεινότητι καὶ στροῷῃ λόγων σψσκια» 

ϑούσῃ τὴν ἀληθείαν. 
᾿Αλλ’ ἐν χάριτι Θεοῦ. Ηδῖδ ἀραῖῃ {Π6 8686 [5 Πηΐ- 

ΒΕΓΆΌΙΥ οὐυγίΔι 64 ὈΥ (Π6 τοοθπΐ πῃ θυργοῖθιθ, ψ 8οῸ 
ΓΟΠΘΓ: “ βδριθηςζἃ 1)60 ρὑταίδ." “ΓΙ ἔγιια 8688 
566Π18 ἴ0 δὲ ἰῃδΐ Δβϑϑσηθδά ὃγ Ογυ5. δηὰ (ἢ6 ατεεῖς 

“ (Εουπλεη. οχρίαἰ ἢ ἰϊ ἄνευ ὑποκρίσεως καὶ ὑποκαλύμματος. Ἀπὰ 
τηἷδ ἸηϊεΓργεϊδιίοη 18 δι! ρροτίοα Ὀγ Εδι., ϑεῖαϊ., 1 Ἴγεη., Μδϑηοςῇ., 
ὅτοῖ., ΒεΖϑ, δηἀ οἵἶεγβ. Βοβθηση. ΠΟΙ ΡΆΓΟΒ 8. 51], 19. ἘΞ ΤΙΡΙΝ ΝΠ]. 
Τηδὶ (6 8επ88 ἔ πᾶν δἀομίεα ἰ5 1π6 ὁη6 τηθδηῖ ὮγῪ ἴμε Αροβίϊε, 
᾽6 οἶοδαν ἔγοπι ἴἢ6 μᾶγϑηιοῖίοδὶ ννογά8. [οἰ] ονυῖησ, ὙΠΟ ἢ) 8.6 μία! γ 
οχοροίϊοδὶ οὔπ μγοοοάΐηρ;, δηὰ ννῃῖοὶν (1 τη} }υϑ1}γ (Π6 ορἱπίοη 
οὗ ΤὨΘΟΡΕΥ]., [μα 1ῃ6 ΤΌΓΠΊΕΥ νον ἦ8 ἀγα ἰενο οα δρϑιηδῖ (ἢ 6 Κι186 
ἰοδοϊβεῖβ. Ἀπ 80 (ουζηρη. δηὰ (Ἐ1γ8. 

Οτοῖ. τη ΐη κυ (ἰδ ννδβ8 τππεδηΐ ἴὸ δηι!εἰραία δὴ οδ)εοϊίοη, 88 ἰπουσἢ 
τ|νὸ ΔΙροβί! δὰ ῥγοηγίδο ἃ τεΐιγη, δη ποῖ κερί ἷ8 ννογᾷ, ὙΤιι 
ἢ 1688 ἰ0 58, παι 6 13 }ι181 458 ()(6 ννᾶ8 αἵ (υγίηιῃ, νὶΖ. ποῖ αοεὐϊε- 
“ηἰηήεα, Ὀὰϊ {πᾶὶ ἀνοη8 Ονοῦ νυν ῃϊο ἢ Ὠ6 Πα ἢ οσοπίγουϊ ἢατο αδἰἑογοὰ 
ι͵6 οουηδεἶ8. Ογοῖ. οοτηραγεβ ϑέηθς. Ομμηΐα ἀευεηϊ εβάθπη Θε86 4188 
διοηίηϊ οὗπι Ργοζηϊίεγοθ, υἱ ῥγοιϊτοητ15 ἤάστλ ἰΘηθα8. ᾿ ΤΏ 58, ἕον- 
ἜΥΘΡ, Βθα 8 ἴ00 δίγαϊ ηθἃ δηα Ὠυρμοίπείϊο Δ). 

- 
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(οιμηπιεηίδίοσβ.Ό Τῆι8 ὙΤΠΘΟΡἢΥΪ.: ἐν τῇ παρ᾽ αὐτοῦ 
χαρισθείφη σοφίᾳ, καὶ ἐν σημείοις καὶ τέρασιν, ἃ χάρις 
Θεοῦ ἦσαν (οτ, ἃ58 (Βουπιοη. δχρ]αίηβ, χαρίσματα.) 
Απάὰ 80 ΒοζΖα, Οτοίῖ., Μβϑωοοὶ.., Τίγοη., Εδι., δῃά 
οἵδε 8. ᾿ 

᾿Ανεστράφημεν, “Μὰ ἢδνα σοηάαιιοίαα Οὐ γβοῖνα8.᾿" 
50 ϑεχϑαγὶ ἰὴ τἴῃ6 1η. ΓΘ ψονὰ 18 ργΟροΥΪΥ οἤ6 
οἵ τὴ! 416 5βιριιβοδίίοη, ἀηά ἴῃ (16 (5510 4] τυ ἴθ γ8 18 
Ομ ον υβεα οὔ νον ΑἸγ διιδέηδ5δ; ἃ5 ἴῃ Αγγίδη, ΡοΟΪγ., 
δηἀ {Π6 ἰαῖοῦ ψυϊίοιβ. [1 15, ΠΟΎΘΝΟΣ, υδοιὶ τὴ 18 
ΟΙά οβίαπιθηΐς ἢ 4 ριογαΐ 86η86; 848 Ῥίον. 20, 8. 
διγ. 858, 28.; διι ΟἸΙΘΗ͂Υ ἴῃ ἃ μοοά οὔθ. ΪΙῃ {π6 
Νεν Τοβίδηγεης ᾿{ 15 υδϑι ὈοΓ) 1ἢ ἃ σοοά (88 ἢδΓΘ 
δηά 1η 1 Τί. 8,15. πώς δεῖ ἐν οἴκῳ Θεοῦ ἀναστρέφεσθαι. 
8ὯΠ41 Ρειί.1, 17.) δῃὰ ἴῃ ἃ δα δεπδε; ἃ8 Ἐρῆῇ. 2, 8. 
Ῥει. 2, 18. [{ ἰιογὸ [8 γοίδγθηςθ ἢοΐ οἠΪγ ἴὸ (ἢ8 
ἈΑροβι!ε᾽β ποῦ] οΠμγ οί 6  ἃ5 ἃ Δ 8ηα ἃ ΟΠ βιίδη, 
δυΐ «͵8ο ἴο [8 σοηάιιοῖ 85 ἃ 1 η8ῖ6Γ. 
Ἔν τῷ κοσμῷ, ““ΘνΘΓΥ ΝΘ ἴῃ {16 νον ψ ἤθγΘ 

1 ἢανα Ὀδοη. Περισσοτέρως δὲ πρὸς ὑμᾶς, “ δηὰ 
Θϑρθοῖδ  ν ἰονναν 8 γου." [Ὁ 18 ΜΕ] τοιηδικοα ὃγῪ 
ΤΠΘΟΡΏὮΥΙ. ὅτι μετὰ τῶν σημείων, ἔτι καὶ ἀδάπανον παρ᾽ 
αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ἐκήρυξεν. Απά 50 (ουμπιοη. 

18, 14. οὐ γὰρ ἄλλα γράφομεν ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ ἃ ἀναγι- 
νώσκετε, ἢ καὶ ἐπιγινώσκετε. 16 56η86 Οὔ {1686 ννοΙ 8 
18 ΕΥ͂ ΠΟ τη68η8 οἶθᾶγ, Ηδηςα (ὐοιηηϊρηίδίοιβ αἰθδΣ 
ἴῃ ορίηΐοη. Μοβῖί τῃηοάθιη οὔθ δάορί (6 ἰῃηίεοι- 
ργοίδίίοη οἵ ΒεΖὰ: “1 νυ πο οἴμοι (Ὠϊηρ 5 {πῃ 
ὙΠαι γ6 Γαδ, ΟΥ π|ᾶῪ υηαρι βίη. Απηὰ 8ο Κο- 
86 η1η.. ΜΝ] Ο ραγαρἢ 568 (ΠΟ 6Ην ἔτοὶ 6.58.) : “ Εδη- 
ἄθιῃ δηϊαὶ ᾿ηἰορτιδίθπ), αιιδπὶ 1) ν] ἃ πηθᾶ ΘΧΡΓΠΏΊΘΓΘ 
Β0160, οὐ πῇ 1 ΘΡΙ8510118 πο 8 δρῃηοβοοί8. ΝΟῊ Ορι!8 
οδὲ ΤῊ ΠῚ οσσυΐίο οὐ δῃςὶρὶ! ΒΟΓΙΌΘηἋΙ ρσΘΏΟΘΓΟ;; Ὠοὴ 
βογῦο 4114, νοὶ ἀϊνοσγβα ΔῸ 118 αεθ Δ! Π|0 σορτίο ; 564 
ἂρεγίὰ βογῖθο, υἱὖ αϊν15 δ ἰβίο πὶ ρθη 5 νϑ] βία τὴ 

Ἔ Ἰγεῖβ. }»8γαρῆγαϑοβθ {{|89: ““ ΝΒ οοουϊ ὃ, ὨΟῺ διηδίσυδ δεὰ 
ἃρεγιδ βογίνο, ἰΐα ιτΆ αυἱνὶ8. εμρἰδιοΐδιῃ Ἰορθηβ νοὶ εἰδιίϊτ ἐπί. ΘΓ 
γμοκοῖζ, νεῖ, δἱ δ᾽ οὶ ἢδοσγοαῖ, μοδὶ δδου πάσῃ δὲ ἰογιίλιη Ἰοςτἰοποίῃ, 
διἰθηῖο δηΐσηο ἔδοϊδιω, δὐϊ ᾿πιο]εοίαγιι5.᾽" 

νΟΙΟΨΙ. ς. 
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1 0 Προ τα ροβϑίζ, νοὶ, 5' δ! ουδὶ Πϑογοδί, ροϑὶ βεουπἀβπὶ 
διιΐ τογιίδπι ἰδοιοηδιη, δἰζθηίο δηΐπιο ἰδοίΐδπι, δῖ 
106] δοίαγ5."Ἐ’ ΤῊΪ5 τηοάδ οὗἉ Ἱπϊογργοίδίίοη, ἤον- 
ΟΥ̓́ΘΓ, β8661}8 ΝΟΙῪ ἢαῖϑῃ δηά. [ἀγ-οίοῃθα, (ηοΐ ἰο 
πηδηϊίοη (δὲ (Π6 ΑΡροϑβέ!6 15 πανοῖ οὐρβογνϑὰ το δάνογι 
ἴο 8116}} ἃ βυδ)θοι 48 [ἢ 8 ΟὔβοῦΓΙ Εν οὐ ρεγβρίουϊμ οὗἉ 
118 ἰδηριιᾶρο, νος νου ά, ἢ ἃ στοῦ ΠΊΘΆΒΟΓΕ, 
ἀεροϑηά οἡ ἐΐμιθ δηὰ οἱγομπιδέαποθ5). 81}}} ΠΊΟΓΘ 80 18 
παι οὗἁἉ δίογγ Οριιο. Ρ. 100. ΓΘ οπα υγοβὲ ἠδίυτγαὶ, 
δηαά δριθοαῦϊα ἴο ἴῃ σοηίοχί βθϑβ ἰ0 ὑ8 ἰπδι οὗ 
ΤὨΘορν]. (ἔτοπι Οἢγγ8.), νἢο ἐγᾶσεβ {πΠ6 βοορὲ απὰ 
ἀοία!}5 {Π6 86η86 οὗ [ῃ6 μαβδᾶρα 88 ἔ ον 8 : ̓Επειδὴ 
μεγάλα ἔδοξε λέγειν περὶ ἑαυτοῦ, ἵνα μήτις εἴπη κόμπον 
ῥημάτων εἶναι ταῦτα, φησὶν, ὅτι ἐκεῖνα γράφομεν ὑμῖν, ἅ 
ἀναγινώσκετε μὲν ἐν τοῖς γράμμασι τούτοις, γινώσκετε δὲ 
προφθάσαντες καὶ ὑμεῖς. Οὐ γὰρ ἐναντιοῦται τοῖς γράμ.- 
μασι μου κα ὑμετέρα γνῶσις, ἣν ἔχετε προλάβοντες περὶ 
ἐμοῦ. Αῃηὰ 80 ΤΠ]Πιοοάοτεί : Οὐ γὰρ, ὡς τινες ἡμᾶς 
διαβάλλειν, ἐπιχειροῦσιν, ἕτερα μὲν Φρονοῦμιεν, ἕτερα δὲ 
κηρύττομεν, καὶ μαρτυρεῖ τῶν πραγμάτων ἡ πεῖρα" ἃ γὰρ 
παρὼν ὑμᾶς ἐδίδαξα, ταῦτα καὶ ἀπὼν ἐπιστέλλω, ταῦτα 
καὶ εἰς τὸν ἑξῆς ἅπαντα χρόνον κηρόξειν ἐλπίξω. πὰ 
{18 ἰ5. δάορίεἀ "γ Ι)οάάν., ψἱηο σαπηοί τν0}} ΡῈ δ.8- 
Ῥοειϊοά οἵ μανίπρ θογιοννϑα ἴἰ οπι (ῃ80 5οῖιτοθ Η!5 
ἜΧροβίτίοη 18. 88 [Ὁ] οννβ : “1 βροαᾶκ οὗ {Π8 10 1ὈΩ ΤΥ 
τ ποῖ 1 να σοπάποίοα τηγβεϊῖ δηϊοηρ γου, 
ΜΠ ρτϑαῖ ἔθεάοπι ; ον να ντιῖα πὸ οἴβϑὺ {Π|ηρ8 ἴο 
γοῦ οὐ {{||8 Πεϑα, Ὀὰι ψδί νὸ νοὶ] ον, δηα πηυκί 

05ὲ οὈ] σοι ἴο δοκηον οάρο; δπά 1 μορθ {παΐ γα ψ}}} 
Πᾶν δῆϊι8] σάυβθ ἴὸ δοκῃον)θάρο (Πθπὶ ὄν το 
(Π6 οη." Απά, ἰῃ Πἰ5 ποῖβ, ἴα τϑρίημδικβ: “Τηθ 

νογὰ ἀναγινώσκω 18. δι! ραοιβ, ἃηἀ πιᾶὺ ΒΙΘΏΥ 

οἰἴῆογ ἰο σοϊηοιυϊοάσο, ἰο ἄποιυ, οὐ ἴο γεαά ; Ὀυΐ Ϊ 

4 ηΚ 1Π6 86πη86 ἰἰθτ μαι ἀοίοιτηΐηθβ ᾿ἃ ἴο ἤποιυ- 
ἐπ." 

ΓΗ ΘΓΘ 18 ἤογ ἃ δοδι Ὁ] ραγοποηιαδία, “ὮΙΟἢ 18 

ἀκ Απὰ ἰπ ἢ βάτο νἶονν Μαοκὴ. οὔϑογνοϑ: “ {{8θϑηβ 1ἴῃ6 ἘἈΟΙΟΝ 

Ἠᾶ αἰτηνεὰ, {παϊ βοταε ρα35ᾶε8 οἵ Ῥὰ0}}5 ἕογιηον Ἰεἰἴεν νσερε ἀε- 

εἰρηράϊγ ἴῃ δπιυΐσαουβ ἰδηρυδρα, (λδῖ ᾽δ ταϊρἐῖ αἰϊογισαγαβ Σηίεγρσγεῖ 

ἴδηι, ἃ5 ἰξ βυϊίοα 8 ΡυΓρμοδε.᾿ἢ ' 



4 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΔΡ, 1. 19 

«ἰεβιγογεῖ ὃν (88 Οτιεῖσαὶ σοη͵δοίυγος (πδὲ ἑν Ὀδθῆ 
ΠιαΖασιίθιὶ οἡ {πίβ ραξβᾶρο, "νος ἢ πᾶν 06 δθρὴ ἰη 
ΕΓ. ; : ΐ 

᾿Ελείξω δὲ---μέφους. Ιπ σοπέογιἰ ἐν 1} {86 πλοία 
οὗἁ ἰπἰεγρεοίδείου δἰορίδά ἴῃ ἐπ ργδοεαϊηςᾷ Μαγάβ, τὸ 
ἐλόδο 18 δϑϑῖρῃδα ὉῪ ἜΟρΙνΙ. {πε [Ὁ] ονηρ παΐυγαί 
ΔΩ 5:{4ῦ0]6 Β6Π86 : ἐλπίξω, Φησὶν, εἰς τὸν Θεὸν δηλαδὴ, 
ὅτι τοιούτους ἡμᾶς ἐπιγνώσεσθε, οἵους καὶ αἱ ἐπιστολαὶ 
ἡμῶν θηλοῦσι, καὶ ὁ παρελθὼν βίος ἐγγυῶται. ᾿Ἐκ μέρους 
γὰρ ἐκέγνωτε ἡμᾶς, τουτέστιν, ἐτειράθητε, ἡμῶν ἐπιδειξα- 
μένων ὑμῖν ἐκ μέρους τινὰ ἐναρέτου βίου τεκμήρια. 

Ὅνσι καύχημα ὑμῶν ἐσμεν--- ΪΙησο. ΤὮῊΘ δρηδ6 5: 
““ Υοὰ Μ|}} ἤἥπά δηὰά δοκηου])εάρα ( 8364γ) ἰμαΐ να δγὸ 
γι ΓΕ] οἰ οἰ ΠΡ, 8ἃ8 4180 γοῖιϊ οὔ 1 (ἢ8 ἀδγ οὗ ἰἢ8 

τα." ΤΠ οτος οὐ (Π686 ψογάϑ 15 δ πη γα ὶν 1}8- 
τιδῖθὰ Ὁγ ὙΒεδορ γ]. (ἔτοαι ὍΒεγ8.) Ηδ οχρί δή 
καύχημα ὑμῶν ἐφμεν {1π18: “1 8 δϑυσῇ 88 Ἰϑδν ρὶνθ 
γοιι Δῃ ορσοδβίοη οὗ θείηρ ῥγοιιὰ οὗ τε, Ὡϑυγροὶν {Π8ὲ 
γε Βᾶνα 886}} ἃ [Θδοῇογ, ἃ ἴθδσποῦ 1ΠβιΓποίηρ γοῦ ἰδ 
ΨΠ26 15 Ὠοΐ ΠΊΘΓΟΪΥ οὗ ᾿μιαγδη ἀἰβοονογυ, ποιυρῆς 
ὕπουλον ΟΥ δολερὸν." ΓΌδη (4619 ΓΗΘΟρἢγ].) ἰΠδΐ ἰδ 
ΤΌΔΥ ποῖ 866: νϑίῃ- θ᾽ ουου8, ἢ6 πιλκοβ (π6 ἰοδδέίηρ 
Τοοιποη [0 ἰδεῖ δοίἢ), Β0] ΠΣ “ αἰβο, γε Ψ}}} δ 
ΠΠ6 : ἴὸγ 1 814] θ6 ρτοιὰ οἵ ἢᾶνίηρ πηϑὶ ψ] ἢ βυς ἢ 
ἠἸ50 1068, ποῖ ψανθγησ, ΟΥ βῆδϑι) ὈῪ [8|886 (θα βογβ, 
Τῆς ἐοΙονπρ νόγάβ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ Κυρίω 1. Χ, 
ὅδοπη ἴἰο 3: {ἰἰ6 ρογοά οἵ (μεῖς γϑ)οϊοίηρ, Ηδρπος 
ΤΟΔΏΥ τηοάσογῃ (οππηρηίδίοῦβ γοημάθυ (86 ἐσμαν 1η (ἢ 6 
ἔιΐυγο. Βιι ἰ(η6 Αροβί[|8 δῃᾷᾶ {δ (ὐογ ἢ! Δ 418-- 
ορ|65 νου] ὃ6 τεβρϑοίίνο! Υ ἃ πγδίΐοσ οὗ γο)οϊειης 19 
δοῆ οἰδμοτ, μοῖῃ τὰ ἐπαέ ἀΆΥ μὰ ἐπ ἀδν οὐ {ἢ6 
ΙΪ,οτά. Οὐἰδοῖβ δάορί (ἢ ργεδεῃέ, Βιξ (818 σδβηρέ 
κιϊς τ1ἢ6 ἀδγ οὗ (6 1ογὰ. [1{ βῃουά βϑϑῃ) {{δΐ (᾿ς 
δοηΐθῃςσθ 15 δΙρηΪγ εΠρΡΗ 4], δηά μηδΥὺ Ὀοδί Ὀ6 ἰπίο- 
ῬΓοίρα ἰῃ ἃ οἷοβθ ὑξγαρῇγαβθ, 88 [Ὁ]]}οὐν8: “" ὙΥόοὺ ψὴ!! 
βηὰ (1 847.) πὰ δρκπονίθαρο, (8 ψ 8:6 γομΓ 
βοξείίωρ, δνθῆ 88 γ6 ἅγ οἱἹβ (8ηα μ|}}, 1 ἰχυθὲ Ρε,) 
η τὴς ΑΕ οὔ ἢ 1, ογὰ.᾽ | ᾿ 

16. καὶ ταυτῇ πεποιθήσει, ξς, “1η {ἢ}8 οοηβάφῃςο, 
δῃᾷὰ το] λοθ ἡ γόιγ Βεῖος; ν6}} δθοι θη [9 ι15,᾽ ἄα 

ος 



ΦῸ 4ὶ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝβ, ΟΗΑΡ, 1. 

ον ἐλαέ (1 (Ὠίηκ νι ΡΒοΐ.) 18 {6 β6η86 ἰηϊοηἀοά; 
τῃοιρ Τ ΠΘΟΡὮΥ]. δηα (Βευμπηθη. οχίθηά 1{ [0 8} (Π8 
Γογοροίηρ ρμαγιουϊαγβ ἔγοιῃ νϑῦ. 12. ὙΠ6 ψογὰ πε- 
ποίθησις 1ῖ5 ὁη6 οὗὨ ἰαἴογ Οτοοίβιη, δηἦ ποῖ δρργονοὰ 
Ὀγ (μ6 ΔΑιιςϊβῖί8.ι Ὑδῖ Ὄχϑιηρ' 68 οὗ [ἴ ἃγα δαάιοςσρὰ 
Ὀγ τΠ6 (οιηπηοηίδίοιβ ἤτοι] Ποιπηορ., δεχῖ. Ετηρ.. 
ΘΙ ΠΊΡ]1ς.. Φο56ρ]}., δηά οἴ μοτβ. ᾿Εβουλόμην πρὸς ὑμᾶς 
ἐλθεῖν πρότερον, “ ἷ νἂ8 πηηἀοα ἴο σοπια υπίο γοῖι 
θείοτγο ;᾿᾿ νὶΖ. ΨῃΘη 1 νγοίθ τῇ ἔογπηογ Ερ 5116.᾽ (566 
1 (ον. 16,5.) Τῆι Αροϑβί!]α ᾿ηθᾶῃβ8 ἴο βδύ, {πᾶϊ ἰΐ 
νὰ8 [118 ἢτϑί ᾿π ΘΠ Π0 ἴο ἤᾶνα νι βιοα {{6π| ᾿αίογα 
«6 Μαοβάοηϊιδῃ8. Ηδ (ἤδη βῆονΒ (ὰΐ 6 ἀἸὰ ποῖ 
᾿δρδηάοη (158 ᾿Ἰηςθητίοη ἔτοπι ἰαν τ οὐ βο ΚΙ θη 688, Ὀὰϊ 
ογ 80{Ποϊθηΐ σδι1868. 

Δευτέραν χάριν 18 Μ6}} Ἔχρ[αἰηο Ὀγ ΤΠΘΟΡὮΥ]. “ἃ 
ἀοΌΌ]6 στγαιΠοδίοη," ν]Ζ. “(δὶ Ὀγ (ἢ 6 ἤγϑι ΕΡΊ5116, 
Δη6 {πὰ ὈΥ ΠΥ ρΓαβθηςο.᾽ Απά 50 Ρμοῖ., ψῆο βαὺ8 
ταὶ χάριν 18 ῸΓ χάραν ; ἃ8 ἴῃ Ρ[]6η1. 7. ἀηὰ Το». 7, 
20. δ66 βενογδὶ (Ἰβϑῖςαὶ θχαπιρ 68 ἔγοτῃ Ριηὰ. Ῥοϊγά., 
οεἰϊοθ Ὀγ δε ίθυβ. 1π [18 [,6χ., νῃο δάορίβ {{)||8 Ἰηΐοτ- 
" 8ἃ8 ἀοσ68 αἰ5ο οϊ . Απιΐ ἰἴ 18 σοηῆειπρά 
ὌΥ νϑγ. 24. δῃά Φ,1 δῃὰ ὁ. Ὑοὶ πηδῆν πηοάθγη (οπι- 
ΤΩΘὨἰΔΙΟΙΒ 88ίρη (0 [1η6 ψογά {[Π6 86η56 σὴ, δοηοβε. 
Ἔυϊ τἈΠ18, {πΠουρσὶ 1 πᾶν Ὀ6 }ι3{|66 6, 8 ποῖ 80 ἡδίῃγα! 
8 86η86. 

16. καὶ δι’ ὑμών, ᾶο. Μεγ ἰ6 ΑΡροβιία οἰ θαι 
1ηἀ1οδἴ68 [η6 ρίδη οὗὨΤἢ6 ἸοιΓΠΘΥ ᾿6 μδὰ ἢγϑβέ ἔοσιποὰ ; 
θυῖ, 88 Πηρθαϊπηθηῖ8 ἢδα ἰηϊογνοηθαὰ ἤδη ἢ6 Ψτοίθ 
ἢ 58 ἰογυιηθῦ Ερίβε16,- 6 ἐλεγὸ τα ἘΠ] Οἢ8 ΟὨΪΥ ΟἿΘ μᾶ88- 
ἀησ τΠγουρῇ (οΥπίῆ. (Βοβϑημῃ.) 

Δι’ ὑμῶν 15 ἃ Ῥοριυΐαγ ἀηά σοἸ]οη|4] πος οὗ 6χ- 
ὈΓΘΒβίοη [ῸΓ ““ γοὺγ οἰἵγΥ ἀπά ρσγονίησβ." Οἱ προπ. 1 
Ὦᾶνα Ὀοίοτα ἐγραῖθα, δὲ ἤοπι. 15, 24.. Δηά οἰβον 6.6. 
Ἄοββϑητ. {π|ΠΚ8 τῇδε (Π6 Αροβϑι]α πιθαηΐς τῃδὶ {16 
ῬγεβΌγίουβ, ΟΥ [δοοηβ8, βου} ἃ ΔΟσοιΡΔηΥ ἢΐπὶ δηὰ 
Ὅδ᾽ 18 550 δίθβ ἴὴ (Πἢ6 σοηνούδηοθ οἵ {Π6 δἰτη8; ἃ 
ὈμΒ᾽ 658 ἢς Πδά ργενίοιιϑν βοι 16 ἀ νὴ (6 ῬΑ] δι ϊπ 
2ενν5. (Ο]. 2,10.) Βιιῖ {18 Βθϑιηβ δη ἱποογγϑθοῖ νίϑιν 
οἵ τἰῈ τῆηρ. Ὑη6 Αροβιῖα αἰὰ ποῖ τπθη σοπίθῃ)- 
Ῥίιαϊς Ὀεϊῃρ δῇ δϑϑοοίδιθ ἴῃ δοηνθυίηρ (ἢ6 Δ[Π18.: ΠΑΥ͂ 



ᾧ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1. ΦῚ 

ὄνθῃ ἴῃ 5 ἤγβὲ Ερίβεἰς [ῃδὲ 18 τηθῃ ]οπθα ΟὨΪΥ 88 ἃ 
οὐπέϊησοπον. ὅδ66 [Π6 ποίο οἡ 16, 4. δηα Εδί. οὐ 1ἢ6 
ὈΓοβϑθηΐ ρ8558ρ6. 

17. τοῦτο οὖν βουλεύομενος, δια., ““ ΤἼ18, {ΠοΓΘίΌΓΟ, 
Ὀοηρ᾽ ΤΥ ᾿ηϊοηςίοη ({46π), ἀϊὰ 1, [Ὀγβοοί!, τ188 τὰ 
δῆῃοινν) ἰανγ ὃ (δὴ 1 δ6 δοσιιβοά οὔ ἰδνὶ ἐν ἢ παπιοὶν, 
θοσδι56 1 ἰοοῖ 118 ἸουΓΏΘΥ 4] 0}6." ΤΠΘΟΡΉΥΪ. 6 Χο 
Ρἰδίηβ τῇ ἐλαφρίᾳ ἐχρησάμην .}, ἔλαΦρος καὶ εὐρίπιστος, 
καὶ ἄλλοτε ἄλλα ᾧρονῶν. ὅ0ο ᾿Γῃδοάογοί : κουφὸς εἶμε, 

β ὀξυρῤῥοπός ἔχω μεταβολας. ΤίιΘ ἱπιεγγοραίίοη, ᾿ξ ΤΏΔῪ 
06 οὈβογνθά, σαγγίθ8 ψ εἶ 1Ε ἃ βίτοηρ ποραίΐοη. δῸ 
ἹΓΠΘΟΡΥ]. οὐδαμώς. 866 Οτοῖ. δπὰ (αϑὰιρ. Ηρθγο 
Ὑγεῖβ. σοιηραγοβ Ρ]ιοοάγ. ργοὶ. ὅ. (απὶ ἀδϑ01 4 586Π| 
ἰογιηππι Ορογὶ βίδίιθγθ-- -Οοη 81} π|πὶ ἰδοο σογάθ 
ἀδιηηδνὶ τηθιπ|---ηοη ἰονιῖι9 ΠῚ, 864 σογία γδίϊο 
σαυβδπ βου 6 ηαϊ] ἀεα]. ᾿ 

17. ἣ ἃ βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι. Αἱ ἃ 
διθαιἃ κατὰ ΤῈ κατὰ σάρκα Ἀοβοηπι). ΘΧρἑδ ἢ 8 
ρον βαϊά. Βα 11 γαῖ οῦ 8668 ἰο ἀδηοία {ἢ6 θεϊηρ 

᾿ ἱπῆυσηςοά ὈΥ ἢ 8 ον ργίνδίβ δη παιηδῇ νίον8 ἈΠ 
μδϑβίοης, ψουϊ ταρσαγά το [6 τηοτοηϑβ Οὗ {Π6 ϑριγίί. 
ΝΟ ἹΤΠροάογοῖ: οὐτε μὴν πάθει δουλεύω. Αηὰ 80 
ΤΉ ΘΟΡΥΪ. : ἀνθρωπίνως βουλεύομαι καὶ οἰκείᾳ γνωμιὴ 
διοικοῦμαι. Απᾶ Ρῇηοί. 4ρ. (Βευπιοη. ἰακο8 κατὰ 
σάρκα ἴον αὐτεξουσίως, αὐτοκελεύστως, αὐτοδεσπότως. 
ΜδηΥ τηοάσδγη (ὐοπηιηδηϊδίοῦϑ Ἰηζογργοῖ 11 οἵ ἀναγίςθ, 
Δι οη, Δη4 οἰποῦ βοΐ σαγπαὶ αθοίοη8. Απά 80 
Βοβοημῃ., οὗἉ ρεγβάψ. Βαϊ διοῖ τῃ6 [4186 ἐδδοίθγβ 
δυό ψρι ἀἸὰ ποῖ πρυῖ6 ἰο (Π6 Αροβι]8θ. Αὐ Ἰθδβί, 
6ΓΘ ἅΓ6 ΟΠΪΥ {ψὸ οἰἸᾶγραβ δανεογίθα ἴο, πΠαπηοῖγ, ἰθν ΠΥ 

ἱ Δηα ἱποοῃϑβίδηου ; ἀπά {ἰὸ Ὀεϊηρ συ!άφα 5οί ον Ὁ 
᾿ν8 οὐγη ρῥγίναία δηᾶ σου! αἶγ να νν8, ν᾿ Ππουΐ Γοραγά το 
{πο δρί οὗ Οοἄ. δὸ Τμεοοάοτεί. 
ΤΕΘ ψογαάϑ ἐο]ονίηρ, ἵνα ἦ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ, καὶ 

τὸ οὗ οὗ, ἅτὸ ρ]αίηἶν αχοροίοδὶ οὗ 1[Π6 ἔὈγηοῚ, δηά 
Πηϊι5ῖ θ6 ἐπολ τσιοιὶ ἴῃ δοσογάδησα που. Βυὲ 
οὔ {6 86η86 οὗ ἰῃ6 ψογι.8, σῇ ὄνθη (ἢ γυ8. 80- 
κΚπον!εᾶσοβ δῖ οὔβοιγα, [Π|6 (οπιιηθηίδίογβ ἅτε ποῖ 

- Μεδικη. ἰπυ5 ΡΔΙΆΡΒιαδοΒ: ““ 48 (Π6 αἸ(εγϑοη οὗ ΠΥ ρυγροβθρ 

ἃ γιοοῦύ παῖ 1 Γογπιβὰ ἴἴ υυὐἱμουῖ ἀπε σοηδίἀογαϊίοη.᾽ 
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φρτοοᾶ. Οἰοδυῦ. οὔδιθ (ἢ6 [ΟἹ] ονίηρ Ἔχ ροβι ἰ0ἢ 
Ν οι τα ἀεἰϑογο εἰ δοίοηΐ Ποηιίηθ5, βυ8 ἐγαρῚ 8118 
1 ΠΠΘΙΠΊΟΓΟΒ, υἱ  ΐαπι δὲ αρμὰ πιὸ Ἐῤίαπι, εὐ Νοὴ 
Νοη, ἴν. εὐ υἱ, οὔτι δἰἑηιϊ ἃ μὰς Βοξαγιπὶ ἀϊοο, ἃ σοσίὸ 
4ΠΠγυγδᾶγθεη, 40.481 σπιηΐηο [ϑοΌΓΕ8; 801 οσἂπι ὨΘΡῸ, 
1 οογιὸ περβθπηὶ, 4υλϑὲ Ομ πὸ πο δοίνυ8. Νδ) 
δρυὰ πὸ Εἰ αἰϊαυαπάο εὐ Ζέδαηε ει Δόη, εἰ νη 810 

ἐϊαπι: οἱ ᾳαοὰ αἀϊχὶ υϑηέμγ μα πι6 αὐ υος, Ἰὰ οταϊ 
Ἐπίᾳπε; δ ἰάθεηι πυης Δοζυμη οϑὲ ον, ηαιιοηΐαπι ὩῸΠ΄. 
νΘΩΙ : ΠΟ ΘΗ θΘΓΠ δὶς 1 6.18, Ρ6η68 406 βιηΐ 
ΔΟΙΙΟΠ68 Ὠοβίγϑο, αὐ Π1Π1] Ιρϑὶ ἀθ ποῦ!8 οθγιὸ δΕιγ- 
ΠΊΔΓΘ ἃ ὨΘρΆΓΘ ροβϑίιηι5. Απὰ Ἐτδβιη. [86 [Ὁ}» 
Ἰονίπα : “ Ναὶ δρυὰ Οτθσαβ οϑὲ ΔΗ δ Ἶ8, οὐ Ὠ6- 
βϑηι18. Ετγρο 41 ποη δοϊμηϊ αυοά Δῇϊττηδηΐ 86 δος 
ἴΌΓΟΒ, 18 ΔΌη 6εέ ον ὁ οἵ 4] [Δοϊπηΐ αυοά αἰδειηδηΐ 
86 λοίυγοϑ, 15 Τ ἐΐαπι οδὲ Εῤίαηι." Οἰότθ, ἃ8 ΒθζΖϑ, 
Οτσί., Βεηροῖ., δηὰ δοθίσιιβ., βαβρθοῖ {πὶ (ἢς τὰ 
γοδηρ 15 τὸ ναὶ, καὶ τὸ οὐ, ἃΒ δορί Ὀγ {1Π6 δγΓ. δῃά 
ψυΐϊρι, δηὰ ἔουαπα ἴῃ βοαθ Μϑ5,, Ὑδίοι ΘΟ. ]Θυ 8. 
ΤΟ ΔοΥΒ; “τ ἀρ ηη6 δἷξ ἐξα οδέ, οἱ ἸὩΟΧ, "ον ἐξα 
εδέ,᾽ 1. 6. αἱ οζὸ [4||8χΧ βίπι οἱ τηϑηάεχ οἵ Ἰῃσοηδβίδηϑ,. 
δόθ αἶἰϑὸ ατοῖ., πὸ οϊΐοο Εδβϑί. οὐ {πΠ6 ψογὰ ηαμοὶ, 
“μ!άδηι δχ Οτἴθοο αἰιοα 8[ ναὶ καὶ οὐχὶ ἰανϑοιῃ ᾿ο- 
ΠΠΪΏΘΊῺ 8 Π]ΠἤσδιῚ νοϊθηΐθβ. 1,ονοπὶ ἐλαφρόν. Δηὰ 
1116 ΝΘΓῪ βΆη6 Ἰ(Ἰοι 15 ἴῃ {16 τχουτ}}8 οὐ ΟὟΓ νυ ]ρὰγ, 
ὙΠῸ 68}} ἃ ΗΠ Ππη81οδὶ, ἤοΚ]|6 ρογβοη, α ψεοα-απά-παὺ- 
7) εἰίοι. Βυῖ ἰΠ6γ6 18. πο βυηοίθηΐ δι Ππογὶῖν [0 Γ {πᾶς 
Το δαϊηρ (ν ΓΒ 98 Ὀ61Π8Β.. [ἴῃ 68865 οὗ ρσγοδῖ ΠΟ Υ 
ἴῃ ΡΠ βθοίου, ἢο ἀϊγθοῖ ονίάθηςθ), δῃὰ ιῇ {8 ο γα 
Ψ ΕΓ, ἰξ σουϊά ποῖ Ὀ6 Γεσοινοά, Ῥοὶηρ Ρ]αΙΗΪΥ ποῖ 
ἈΡΤΘΟΘΔΌΪ ἴο (Π 6 ψοτά8 ργοοράϊηρ, νὨ οἷ τοραγά, ἢος 
ἱποοηδέαηπον 1ῃ ἰοΥΤ] ΠΩ οὐ ΓΟ] ον τηρ αρ Ρίδηβ, θυ ἃ 
οαάςσέγοηρ δρὶγῖς Τὴ ἰο]] ον ίπρ (Π6 αἸοίαῦαβ οὗ ρα85108,. 

σϑρτίςθ, οΓ, ἃΐ ᾿ἰθαβί, νου αὶγ ΡΟ] ογ. ΕῸΓ [18 γϑᾶ- 
δοῇ 1 σδῃπηοῖ ἄρργονα οὗ {ἢ ἰηϊογργοίδιίοη οὗ Βὸ- 
ΒΘΏΠ. : ““ υἱ τὸ ναὶ ναὶ αρμὰ ηι6 οἔΐαπε οἷέ τὸ οὔ οὔ, αἱ 
δἰπγιηδιο εἴ Βορϑίϊο δ] υβάσιῃ ταὶ ἀρυἃ τὴς Ἰάδιῃ να]θδί, 
Νὴ ϑι1πὶ ὕϑηι) ἸΠσοηδίδῃ8, υἰ δοάδηι ἰθιροΣα ἀγηιθηὶ 
Ἰοηιοηάο εἴ 5βογίθθηο (υΐ ἀΐςσᾶπι ογα : ναὶ να), οἵ 
ἐοάδιηῃ τε ροΓὸ ἈΠῈ. σοριίεπι (Δηΐμηο οἵ πηθδίθ αυδϑι 
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ἀϊοδῆ: ἃ οὔ, ηρὲπὰ)."» ΤῊΐ8 18 ποῖ ΠΡ ΔργΓΘΟΒΌΪ6 
ἰο [6 φργϑοράϊηρ νογι 8, ποσ, ἰηἀθοά, ἰο {{|6 αϑι18 16- 
φυθηαϊ; δηὰ 18 γοβίϊηρ ἴοο πηιοἢ Ἰπϑδηϊηρ οἢ 8η ἴῃ- 
ϑιρῃ!πσδηΐ ρϑείοΪο, ἮΝ νοῦ. ΑΒ 10 (ἢ6 Ιηἰογργείδ- 
ἰΐοῃ οἵ ΥΥ̓ δἴ3.. 1 σοπι68 (ο τςοΐϊ εἰ16 83π16 (πίηρ, δηα 
{ΠΘΓΘΙΌΓΟ 15 ΠΠ40]6 ἴο (ἢ8 8534π|60 οὈ)]δοιϊίοη. Αι 80 [5 
{π6 ηἰεγρτγείδιίίοη οὐ δοἢ ἰηρ δηὰ .480ρ15. Μᾶαο- 
Κηίρῆϊς ἴο0 ἴνὰ58 δη γον πιϊβϑϑοά (ἢ 6 βθῆβθ. ΤΠ {τιιθ 
Β00Ρ6 οὗὨ {6 ρΡάβ88αρθ, ὕροὴ Ψψῃϊοΐ (Π6 56η86 οἵ [ἢ ]5 
Ιἀϊοιηδεῖς Ἔχργοββίοη “θρθη(8, ἤ88 θθθη ὑ68[ βθθη Ὁ 
[ῃ6 Οατοοῖκ Οοιημπηοηίδίοιβ, οὗ νοι Τἰροάοχοίϊ δά « 
ΤΩΪΓΑΌΪΥ (8668 ἰΐ 85 (Ο]]οΟν8: Δύο τέθεικεν ἐναντία, ὧν 
τὸ μὲν πρότερον ἐστι τοῦτο, οὔτε κοῦφός εἶμι, οὔτε ὀξυῤῥό-᾿ 
πους ἔχω τὰς τῆς γνώμης μεταβολὰς, ὥστε νῦν μὲν τοῦτο, 
νῦν δὲ ἐκεῖνο αἱρεῖσθαι" τὸ δὲ δεύτερον τοῦτο, οὔτε μὴν πάθει 
δουλεύω, ἵνα ἐκ παντὸς τρόπου τὴν ἐπιθυμίαν πληρώσω" 
τοῦτο γὰρ λέγει, ἢ ἁ βουλεύομαι, κατὰ σάρκα βουλεύομαι, 
ἵνα ἢ παρ᾽ ἐμοὶ τὸ ναὶ ναὶ, καὶ τὸ οὐ οὐ ; ὁ γὰρ ταῖς τῆφ 
σαρκὸς ἐπιθυμίας ἑπόμενος, ὑπὸ τῶν οἰκείων σύρεται λο- 
γισμιόν, κἀν λίαν τὸ ἄτοπον ἔχωσιν ὁ δὲ σωφρόνως βου» 
λεύομενος, κἀν ἀγαθόν τι βουλεύηται, συνήδει δὲ τοῦτο μὴ 
συνοίσειν μέλλον ἑτέροις, οὐκ ἐπιτίθησι τῇ βουλῇ τὸ πέρας. 
δο ΤΠΘΟρ γ]. : ὥστε ὃ ἀφορίσω παρ᾽ ἐμαυτῷ, τοῦτο καὶ 
πλήρω, κᾷντε ναὶ, κᾷἄντε οὔ ; Οὐκ ἔστιν οὐδὲ τοῦτο, ἀλλὰ 
τῷ Πνεύματι ἄγομαι, καὶ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν ὅπου θέλω 
ἀπιέναι, ἀλλ᾽ ὅπου ἐκεῖνο προστάξει. “Ὥστε πολλάκιφ 
παρ᾽ ἐμοὶ τὺ ναὶ οὐκ ἔστι ναὶ, διὰ τὸ μὴ καὶ τῷ πνεύματι 
δόξαι τοῦτο’ οὐδὲ τὸ οὔ, οὔ, διότε ὅπερ ἐγὼ ἀπανίνομαι; 
τοῦτο κελεύει τὸ Πνεῦμα. ὅ0. α'5ο (γυβ., (Βευμηδη.; 
δηἀ Ρμοῖ. Τῆδ Ιαϊοιη γγ88, 1 {Π1}Κ, ἃ ργονογθ αὶ ΟΠ 6 
ἴο ἀοηῃοία 8 ἀεαάπέγορα, δεἰ-ιυϊ ρα 5ρὶν»έ, ψι ισ ἢ γν}}} 
ΘΠ ν 4ο ἐπίηρῷ, οὐ ποί ἐο ἐπ θη}, ἃ58 1 Ρ|6 4868, ψ]ἢ- 
ουίς ρἰνίηρ᾽ ΔῊ ΤΟᾶβοη8. 186 ἔοις οὗ {Π86 τερϑαίρά 
γαὶ πα οὔ την δ6 1] 8ἰγαϊο θγ {π6 υϑι.8] ΘΧρΓοβϑίοῃ 
ΟΥ̓ βυσῇ ροβίξινα ρϑύβοῃβ, ὅ γέγραφα γέγραφα, ἅ πέ- 
πραχα πέπραχα. ΤΠα ἵνα ἦ τὸ ναὶ ναὶ ΓΘίδΓ5 ἴο ΔΏΥ 
Ρύγροβα ἴο 88 εἰεοίοα ; {[Π6 τὸ οὔ οὔ, ἰο ψῇαί ἰ8 ποῖ 
ἴο Ὀ6 ἀἄοπα; 83 ΤἈΘΟΡὮΥ]. ψν6}} βῆθνγβ, 0 480 γϑ- 
ἸΏ8ΓΚ5 οα {Π6 58Κ1}} ψῈ} ΨὨΙοῖ τῃ6 Αροβε]β ἔυΓη8 οὔ 
πῆ Ἧ245 ΠηΔΙΓΟΓ ΟΥἨ ἁ ἀσουβαίίοη ἰπίο ἃ στουπάὰ οἵ 
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ῬΓαΐ86, ὨΔΠΊΕΪΥ τὸ μὴ ἐξουσιάϑειν ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ἀγέσθαι 
ὑπὸ τοῦ πνεύματος. Ἐοτγ, 848 (ἬΓΥ5. Οὔβογνθβ, δί. Ῥαὺ] 
ἀϊά ποῖ Κηον;, ογ ργοίθηά ἴο Κῆον 4] {Π]ὴρ5 ; 80 {πὲ 
ΒΟΠΊΘΙΪ 65 6 ᾿ταγθὶ ἴογ ἀσύμφορα ; 88 ἰη {{π ολ56 οὗ 
1πΠ6 {πογῃ ἴῃ (6 ἤοβῇ. Ρβοῖ., ίοο, ἢ88 βοῖηθ ΝνὉΎῪ 
ΤΩΔΒΙΟΓΙΥ (56 0.58101}8, 0 ΨΏΙΓΟΙ 1 σἂῃ ΟἿΪΥ γούδ τἢ6 
Τοδάθγ. 

1 τηῦϑὲ ποῖ οχΐϊΐ ἴο οὔβεγνα {πᾶὶ {Π6 Ιηἰογγορδίϊοη 
ἤδγα ᾿ηνοῖνοβ ἃ βίγοηρ πορδίίοῃ. 

18. πιστὸς δὲ ὁ Θεὸς, ὅτι ὁ λόγος---οὔ. ΤΠΘΟΡΉΥΪ. 
δηῇ (ξειιηδη. (δἴϊογ Οἢγγ8.) Τρ ΠΥ οὔβογνο, (ἢ δὲ 
115 15. πηϑδηΐ ἴο δητοἰραΐα ἃ ΔΏΒΨΜΟΓ 8η ΟὈ]οοιοη,. 
Β0ἢ 85: “11 ναί γου δαψ Ὀ6 ποΐ ἢγπι δῃ4 588 ]6. 

᾿ 8Δηα γου ΟἰἕΘη 54Υ ναὶ, Δηα ἰἴ 18 ἰοιης οὐ, ΤΏΔΥ̓ 6 ποῖ 
ἔδαγ ἰθϑῖ γοιν ψογά, ἀοοέγῖπε, ἀηὰ ρυϑαοήμησ Ὀ6 ἰουηά 
δυοἢ ἢ νὶΖ. ναὶ ναὶ Δῃηά οὔ οὔ, 1.6. υηϑίαρ᾽ο δηή νἃ- 
νογίηρ. Τὸ ψῇϊοῃ (ῃ6 Αροβίία δῆβννοιβ : “Μυ 
ῬΓΟΙΠΊΒ1Πη5, ΟΥ ῬΠροβίηρ ἴο σοῦϊθ, Ψψᾶ8 ΤῊΥ̓ Οἵδῆ, 
ν πογοίογο 1 δ(ἰδιηθα 11 ηοΐ. Βιυιῖ ΠΥ ργθδοῆιηρ 18 οἷ 
Οοίή, δηὰ ψῇδί 15 δμοῦ, οδηηοῖ ἄθοοῖνθο. Νον Οοά 
18 ἴτὰ6 (πιστὸς, ὕ6 γα): 850 (ἢδί, 88 ἢ6 18 {γ16, ὨΘΙΕΠΟΓ 
158. ἢ15 τοον ἃ ἴο γοι!, ψ Ὠ]οἢ 6 ργθδοῖ, ἱποοηβίδηϊΐ δηά 
τη δί4 016." ΤῊ8. 15 (1 σοησοῖνο) (ἢ (τ 8Β6η86 οὗ 
1πΠ6 ρᾶϑϑᾶρθ. ἢ β88π|6 ἢ48 Ὀδϑη ἀδάιοσορα ἴτοπι [ἢ 6 
ΨΟΓΩΒ ὈΥ 80ΠΊ16 ΘἸ]ηθηΐ τηοάδγηῃ (οπηπηθηΐδίογθ, 845 
Βοχα, ἰἰοβθημη., δηα δίου. Τῆι οἤϊοῦ αἰ σιν 
(ν ῃϊςοῖ ἐοΥ, πόνγονογ, ἐο ποῖ Ὠοίς 6.) ΟΠ ΟΥ5 ἰη ὅτι, 
ν]ο ΒοΖα τοηάθῦβ μα; δῃηὰ ἹΠΘορἢΥ]., ὥστε. 
1 ν}}} Ὀ6 ψ6}} δοχργθββθά ὈὉγ 1ῃ6 Ἐπηρ 5} τοδογθίογ ; 
ἃ βσῃ!οδίίοη ποῖ υπηϊτγεαιρηΐ, πα οἱ ψῃ σῇ οχᾶπι- 
Ῥ68. ΠΥ ὑ6 ἔοι ἴῃ δοί!ου8. 1.6χ. Μοβὶ πιοάδθγῃ 
(ὐοιηπηοηϊδίογβ ἴα Κα 10 ἴῃ (ἢ6 86η86 οὗ εργέαϊηἶψ, δηά 
Ταραγὰ 1ῃ6 πιφστὺς ὁ λόγος ἃ8 ἃ  ογηιωία οὐκί οοἰαζοη δ. 
Βυι (ῃδὲ 15 ἀοβίγον!ησ {[Π6 σοηβίγιοιοη οὗ {Π|6 56η- 
ἴεηςο, {Π6 {για γαΐίο οἵ ν᾿} ς ἢ] ννὰ8 ΔΙοῇβ βθεθ ὈΥῪ {Π6 
Οτοοκ (οπηπιοηϊαίζογϑβ. 

1ι15 80 ρῥἰαίη [Παἰ λόγος τηι8ὲ τηθδη ἀυοίγίηο, ἰῃ δι 
11 15 ϑίγδησζο [ἢ βῃουϊά αν θθθὴ ἰδκθη ὈὉγῪ Μβοκη. 
(απὰ, 1 βυβρεςί, Π.οήάτ.) ἴον {Π6 »γοηιΐδθ βεηΐ (ὁ {6 1 
Ὀγ Τιπιοῖ ΠΥ δηὰ Εταβίι5 : σης, ᾿ηάρεα (45 .Δ5ρ18 
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ΤΟΙΞΓΚΒ) 15 σοη(γαάϊοϊοα ὈΥ ψἢδὶ (οο8. Ὑ1ὴ (ἢ 
πιστὸς ὁ Θεὸς Ὑ6 ἸὩΔΥ σοιηραγα Ηρῦ. 10, 48. 1], 11. 
1 20}. 1, 9. Ὠευϊ. 82, 4. 5 υβ6 οἵ πιστὸς 18 ΒΟΠ)6- 
{1π|68 ἐουπηά [ἢ (6 (ἸΔ858108] ΨΓΙΙΟΓΒ; 85 Τυσνά. 8, 
ὅ1. (εἰϊεὰ Ὀγ 5 ἢ]6υ8.) δόξας δὲ ὁ Α. οὐ πιστὸς εἶναι" 
Δη4 οιηοβίῆ. 1475. 

19. ὁ γὰρ τοὺ Θεοῦ υἱὸς 1. Χ.---οὖὦ ΤῇΘδ Ἀεβὲ (οπι- 
ἱηΘηΐδίογϑ, δηοϊθηΐ δηπ τ οθγη, ἈΓῸ ἀργθοά {(Ππδΐ ὈΥ 
ὕεδι5 Οἰνῖδέ, 15 Ὦδγο πγοδηὶ ἠΐς ἀοοϊγπο. 8ὃο Τῇθο- 
ἀογεῖ : ἀντὶ τοῦ κηρύγματος αὐτὸν τὸν κηρυττόμενον τέ- 
θεικε. Αῃὰ 80 ΤἼΘορὮΥΪ. : λοιπὸν λέγει ποῖος λόγος οὐκ 
ἐγένετο ναὶ καὶ οὔ" τουτέστιν, οὐ νῦν μὲν τοῦτο ἐκηρύττετο, 
γὺν δὲ τοῦτο ἀλλὰ ναὶ ἐγένετο, τουτέστι, βεβαίως καὶ 
ἀκαρασαλεύτως ἐκηρύχθη ΤἼΘ ΤοΑβοὴ ΨὮΥ υἱὸς τοῦ 
ΘεουΙ. Χ. 15. υϑει ἴον (ἢ6 ἀοοέγέπο οὗ (Πτιβί, τὴν (1 
{πη Κ) θα οἡ δοοοιιπὶ οὔ ἴἢ6 πιστός δὲ ὃ Θεοῦ 1υ8ῖ θ6- 
ἴοτο. Βιυι 1Πδὴ 1ῃ6 νογάϑβ ἐν αὐτῷ Ψ1}} ὁοσσαβίοῃ 80Π16 
ἀΙΒΙ συγ ; τη16558, ψ ἢ Β6Ζα, (πον Ὀ6 τοίοσγο ἴὸ 
(σοά, (Ἰγιϑὲ ὑδίηρσ (6 εοηδέαπέϊδοίπια Ῥαΐγὶδ υογίἐαϑ ς 
σης ἢ, ΠΟ ΘνΟΓ, δθοῖη8 ἢαγβῆ. Τὴ αὐτῷ τηυϑὲ (89 
τηοϑῦ (ΟὐΟπιπηδηίδίοτβ ΔΓῸ ϑρΓθ6 4) δα τϑίρσγοα ἰο 
Οἠγὶϑδέ, ἀηα (ῃ6 86η86 Ὀ6 ““δριιά δὺπὶ ;ἢ 85 15 ται ἱγοά 
γ της ψογαϑβ [Ὁ] ονίηρ ὅσαι γὰρ, ὅς. ΤῚ6 ἰΌΓΠΊΘΣ 
Ἰηἑογρτγοίδιίοη, ΠΟ ν ΘΓ, ΤΠΔΥ νΘΥῪ ΨΜ6]1] θ6 ᾿ποϊυάδοά 
ἴη {π6 Ἰαίίαγ; (ἢιτι5, “76 δοη Ὁ σοι, σζοδιι6 (λνιοί, 
Δη4 ἢ15 ἀοσίγη ;" ἴοτ {π6 ΑΡροβί]8 ββδϑη ίο ἢδνα δὰ 
δοίδ ἴῃ τηϊηά. [Ιἢ σοπβιίάσγιησ (ἢ6 αοοένὶπθ 85 ἴη- 
οἴυάοά, {πΠ6 δηοϊθηΐς (οιηιηθηίδίογθ, Δη6 Βοπη6 6Πη]1- 
ποπὶ τηοάογῃ8, ὨοίΪς6 {πΠδΐ Δη ΔΓριπθηΐ 15 βιρραϑῖθά 
οὔ εἶα ἐγυιἢ οἵ Ῥαυ} 5 ἀοσίγη 6, Ὀν 118 θαϊηρ (Π6 88 π|6 
ψ {πᾶ οὗ δΚγίνδηι8 δηὰ ἸἸοιεν; 5]η 66. {Π16 
τὶς ΟΥ̓ ργθδοἤογβ γοπάογα {ποῖ ἰοϑοην (ἰ 
Αστϑοὶ ἢ) ογαα δῖε. Βαϊ {{}|18 Βθθβ νϑγῪ ἔληοί] δπάὰ 
ΡΓΘΟΔΓΙΟῦΒ. 

10. ἀλλὰ ναὶ ἐν αὐτῷ γέγονεν ΤΩΔΥ 6 ΓΟΠΘεΓοά : 
« Βιὲ (411) ἴῃ ἰπι νγ85 γ68,᾽ 1.6. πχοϑῖ ἴγιι6 δηἀ ςοῃ- 
βἰϑίθηξ. Οη δια5 ((Ππ6 βαπη6 1 δι νδηι8,) β8ε6 Μδο- 
Κηῖσιιε. ' ᾿ 

20. ὅσαι γὰρ ἐπαγγελίαι Θεοῦ. ΤἬοβα ΨὮΟ 1ηΐθΓ- 
ργεὶ {6 1. Χ. ἴῃ {πΠ6 ῥτγεσθάϊηρ νϑγβ6 801 εἸὺ οὗ (πὰ 
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ἀουένἐπε οἵ ΟἸγίβί, αγὸ πούα ἼἽορε θά ἰὁ (Δα ἐν 
αὐτῷ ἴῃ 6 58Π|6 πιδῆποῖ. Τῆυβ ΤἬΘΟΡΉγ]. : Ἐν 
τῷ κηρύγματι πολλὰ ἐστι τὰ ἐπαγγελλόμενα, ἀνάστασις 
νεκρῶν, υἱοθεσία, καὶ ἀπλώς, ἐλπίδες τοῦ μέλλοντος αἰώνος" 
φησὶν οὖν, ὅτι οὐ μόνον τὸ κήρυγμα ἀεὶ ὡσαῦτως ἔχει, καὶ. 
βεβαίως ἐκηρύχθη, ἀλλὰ καὶ αἱ ἐν αὐτῴ ἐπαγγελίαι" τοῦ 
Θεοῦ γὰρ εἰσιν" ὅσα δὲ ὑπέσχετο ὁ Θεὸς, ἐν αὐτῷ τὸ καὶ, 
καὶ τὸ ᾿Αμὴν ἔχουσι, τουτέστι, τὸ βέβαιον" οὐ γὰρ ἔν τινε 
τῶν ἀνθρώπων πληροῦνται, ἀλλ᾽ ἐν αὐτώ τῷ Θεῳ' ὥστε 
βέβαιά εἶσιν. Δπά 80 ΟἸγγ8., Κοβθηπι., δηα «[45Ρ18. 
Βυϊι (118 δβαῖηβϑ ἴο Ὀ6 βοηηδνῆδί μαγβῆ. 1 ἰποείας 
Ῥτγοίογ, ψη τηοϑὲ πηοάδθγῃ (ὐοπηπιοηίδίοια, [0 σοῖο ἐν 
αὐτῷ ἰο Οἠνὶδέ; ἰπουρἢ ἰδ πλΔῪ 450 ἑποίμαθ {η6 (α8- 
ΡοΪ, δῃηὰ ἰδ πον φονθηδηΐ ἱπίσοάυσοα Ὀγ (γι ϑί. 
Απά {Π18 18 βιρρογίθα ὈγῚ 16 διιπογν οὗ Τῆθο- 
ἀοτοῖ, ἰη ἐς ἔοΠ]ονίηρ Ἔχοθ!]θηΐς δηποίβιοη : Πολ- 
λαὶ τοῦ Θεοῦ αἱ ἐπαγγελίαι, νεκρῶν ἀνάστασις, σώματος 
ἀφθαρσία, ξϑωὴ ἀτελεύτητος, οὐρανών βασιλεία: ἀλλὰ 
ταῦτα ὁ τῶν ὕλων Θεὸς διὰ τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ κεχορήγη- 
κεν" οὗ δὴ χάριν, καὶ δι’ αὐτοῦ τὸν τῆς εὐχαριστίας αὐτῷ 
προσφέρομεν ὕμνον. [1{ 18 ἤ6Γ6 δάμη γα ουβογνοὰ ΟΥ̓ 
Ποάάτ.: ““ Νοίδιης σδῃ το δ}}ν σθηάθν (ἢ 6 ΡῥΓΟΠΊ568 
οἵ (οἀ ηχοτγα οσγίδιη (ἤδη [ΠΟΥ ἃτα ; υυΐ Οοἀ᾽ 8 ρὶν- 
ἵπρ {Ποῦ το υ8 ἱπιουρῇ ΕΟ γιβί, δβϑϑγοβ ὰ8 τῃδὲ Π6Ὺ 
τα 1ΙηΔ66α 815 ρΓοΠ1868, 45 τη (ἢ γί ἔθ αγθ 18 ϑυςἢ 8 
τοῦὶ Ἔν! άθηςσα οἵ ἢ σοηνογβίηρ ν] τῆ τη6η, δηά 88 (ἢ6 
ψοπάθιβ ψῃϊοἢ οὐ πδιἢ δοίιϑ!]ὶν ψγουρσῆῦ ἱπ {6 
ἱποεαγπδίίοῃ, Πἴδ, γοδιγγοοίοη, δηἀ δδοδηβίοη οὗ ἢ 19 
δοῦ ((βεΐβ ἴῃ {πδπηβοῖνοβ τυ σἢ ΞΙΓΔΏΡΟΓ ἰἢδΔη Δηγ οὗ 
{π6 ρίογίουϑ σοῃβθαυ θη 68 ἰο ΤΟἸ᾽ον), ἐοηα ρσγϑδίὶν ἴο 
σομῆγηλ οἷν (11, Δηα τ 6 1 δδϑι6 1} ἴογ Ὁ8Β ἰο θ6- 
ἤν ϑοἢ 1ΠΠβίτιουδ ῬΓΟΠΔ 1865 85 ἴ[ἢο86 Ψηϊσἢ ΔΓΘ 
δίνοη 085, (ἢ6 νΘΓῪ ρΓοδίηθβ8 οὗ νι τη]ρῇϊ οἰ οῚ- 
γυἶ86 ἤανα Ὀθθη δὴ ἱπιρβάϊπιθηΐ ἴο οὖν ἢ, δὰ πᾶνθ 
οΓοδίβα 8 βιιβρίςϊοη, ῃοὲ ψ]ΠοίΠοΓ (ἀοά ψουϊά πᾶνα 
Ρδγίογπιαα ψῃδί ἢ6 88 ργοηβοά, θὰ ΜΏΘΊΠΟΣ δύοῖ 
ῬΣΟΙ ἶ868 6 ΓΕ ΓΔ Ϊν ρίνθη 115.᾿} 

Αἱ ὅσαι τηυϑὲ Ὀ6 ΒιρΡ]16ἀ εἶσι : δῃ 6}}10518 ἔγεαυδηξ 
αἴον ὅσος. Τῇ ἔογοθ οὗ {Π86 δγίϊο]6 (Βδγα ἱπιργο- 
ΒΟΙΥ Ὄνο]οοκρά ΡΥ ΟὐΓ οοπηοη ΓΙΘΠΒΙΔ(ΟΓ5) 15 
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ἰμὺ8 ἐχργοϑϑθ ΒῪ Βρ. Μιάαϊείου ; “ Εῦγ' λοιυ τπαὴῳ 
δοουεῦ δὲ ἐὴΐδ Ῥνοηιΐδδεβ ὁ; σά, ἕη ἐἧπει (αι ΟἈ γι“ ἐ) ἐξ 
ἐλο ψοα, απά ἴπ Ὺΐπι ἐδθ ἀπιθη, 1.6. “δδίονοσς Οοά 
Πδίἢ Ῥτοιωῖβοα, 6 1}, τηγουρὰ ΟἸγὶϑῖ, δδδι γα ϊγ 
ΠΗ͂Ι. 

ΤΠ6 ψογαβ τῷ Θεῷ πρὸς δόξαν δὲ ἡμῶν ἀγα τιηἀουδύ- 
«αν ἃ ἐγα)εοέϊο ἴοτ πρὸς δόξαν τῷ Θεῷ, ““υηΐο (ἢ σίοτνς 
8η6 ρταῖβε οὗ (ἀοά." δὸ (ξοειπηδῃ. : εἰς τὸ γενέσθαι 
δόξαν τῷ Θεῷ δι᾽ ἡμῶν. 

ΤὨδ δι᾽ ἡμῶν 15 ΒΌΒΟΘΡΕ ΙΕ οἵ τηογο [ἤδη σῃθ τηθ8}- 
ἴηρ. δοπηο, 848 οβθηῆμῃ. δηὰ Μδοκη., δχρίδιη; ““Ὁχ 
18 δ 8 τ} ΠΙ5[6Γ8 ; 4. ἀ. “ἴῃ ΠΟΙ ἰ8 0 ἀἰνογδείγ 
Απά 8.0 Ὠοάάγ. Βιυιΐ {8 δθθίῃ8 βοιηθῦ αι μαγβῇ, 
ΤεορὮν]. δπὰ ΟΠ τγβ. ἱπίογργεί ἰς οὗ αὐέ (τ ϑείδηδ, 
Θχρ]αϊπἴηρ διὰ τῶν πρὸς ἡμάς εὐεργεσιῶν. ἘΠΘΟΡΒΥΙ,, 
δον νοι, γαρογίβ δηοίΠογ ᾿πίογργοίδι!οη, ὈῪ διοΝ 
πο γα 18 ΒΡ 164 τὴν προσαγομένην (Δῃ ονϊήδηϊ οοζ- 
τυρίο. οΔα τροαγ.) ““ ον (δ648 6) δ᾽ ἡμῶν 
δοξάξεται»" Απά, Ὡρο 16 ψ οἷα, 1 {πῖη 11 τηοβί 
ῬτοῦδὈ]6 ἰῆδὶ βοπιθ ρᾶγίορία ἴο {πᾶΐ ρυγρογί 18 
οίρα. πηι ΠΟΥ ΒΌΡρΡ 68 οηο. [ηαδρ66, ἰΒοσα 
8 Ὠο[ῃϊηρ ἴοτ6 ἤδαιδηῖ ἴῃ [Πα 1ἀϊοιο8] βίγ]α Β8η 
ϑυςἢ 611} 568. ᾿» 

21. ὁ δὲ βεβαιῶν ἡμᾶς --- Θεὸς. ἜΠ6 σοὨποχίοη 
ἤδγα 18 δοὶγ ἰσγαοθά Ὀγ ΤΏθορηγ}. (ἔσο ΟἿ γΥ8.) δὲ 
(Ὁ]]ονν8 : ““ δνιπρ Ὀοίογο βαιἃ ἰδὲ (οά [16]5 δΐ8 
ῬΓΟΙἰ863, (Π6 Αροβίΐϊθ ποὺ ργοῦες ἴ, 7158 ὑυότν 
ἐξίηρ (88γ85 ἢ6), ἐλαέ γοὼ δἑαπά ἐπ ἐἠε ζαϊ ἧι ἐπ Ολγιδέ, 
απὰ ἐκαὲ 7 απὶ ψομ ἐεασῆεγ. Ηΐε ἠϊηεοοῖ αἰυεέδ, ακά 
Ἠς λὲμπιδοῖ καί, ἀποϊπέεα αηά δεοαϊεά ιι6, ὅς. 1 ςοῃ- 
οαῖνα ἴηδι {Π6 σἢϊεῦ βοορα οὗ (ἢ6 ψῇο]6 ραϑβαρε 18, 
ἴο τοῖο 4} ἴο Οσοά, ἃ5 ἴΠ6 δυΐῃογ Ὀοΐίι οἵ {Π6Ὶ: οτὶ- 
Ἔμῳ ςοηνογϑίοη ἰο δα (ἢ ϑείδη ἔδιιἢ, δηά (μλοὶσ σοη-: 
γτιϑίο ἴῃ 11. Απά {158 15 σοηῆγπηοα Ὀγ ΠΏ ΘΟΡΆὮ. : 

Μὴ τοίνυν νομίξετε ὅτι ἡμεῖς ἐσμεν οἱ ἐπαγγελλόμενοι ὑμῖα, 
καὶ ἴσως ψευσόμεθα" οὐδὲ γὰρ οὐδὲ ἡμεῖς ἐσμεν αἱ στηρί- 
ϑωντες ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς καὶ ἐκαγγελλέται καὶ στηρίξει 
καὶ ἐμὲ καὶ ὑμᾶς" οιἰὐτὸς οὖν μέλλει τὰ πάντα πληροῦν. 
80 αἰ59 Τποδοάογεῖ: ὁ Θεὸς δὲ τούτων αἴτιος τεὸν ἀγαθώπ" 
αὐτὸς γὰρ καὶ ἡμῖν βεβαίαν περὶ τὸν Χριστὰμ ἐδωρύτατν 
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κίστιν' αὐτὸς ἡμᾶς ἔχρισε, καὶ τῆς τοῦ παναγίου πνεύμα-: 
τος σφραγῖδος ἠξίωσεν, οἷον τινα ἀῤῥαβῶνα τῶν μελλόντων 
ἀγαθῶν δωρησάμενος ταύτην ἡμῖν τὴν χάριν. 

Δὲ 88 Ὠδγα {Π6 56η86 οἵ περιρο, ποιυ. ΒῪ ἡμᾶς 15 
ταθδηΐ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 ορίπίοη οὔ ἢ 6 δποίθηίβ, βϑὰὶ 
Πἰπη86 1}, [1Ὁ τηᾶγ, ποννενϑγ, ἱποαάθ (ἢ οἵποτ Αροβ- 
{|[.5. ΒΥ {6 δβοοοῃά ἡμᾶς 18 υηἀοιδίθα Υ τηθαπξ 
«- δοίἢ! οὗ 115, 1. 6. ὈοΓ]) ἰὴ 561{ δηὰ {ἢ (ον π{{}1818. 
Τα βεβαιῶν 15. ΡΠ Εγ οχρ απο ὃγ τἢ6 Οτοοκ 

Οοιμπιοηίαίοσβ. Τὴδ βίγοῃρ Ὄχργαββίοῃβ ΨὨϊοἢ 10]- 
ον ἴῃ ἴπ6 βθοηΐθησο ποεῖ Θβρθοίαὶ αἰϊαηίΊ 00, ὨΔΠΊΕΪΥ͂ 
χρίσις, σφραγισάμενος, Δη(4 δοὺς τὸν ἀῤῥαβώνα τοῦ πνεὺ- 
ματος. Βιῖ ἴῃ {ΠῸ ὀχρδηδίίοη οἵ (ἤθη (1 σοηςεῖνθ) 
πο Π6 Ὶ {Π6 δῃηοϊθηΐ ΠΟΥ πιοάδγη Ο(οχημηθηδίοτβ πᾶν 6 
Ὀδθη νϑ Υ βϑιισσθδϑία!. ΤΠ δησίθηϊς (οπιηιηδηίαϊογβ 
ἄννοῖ! τηὰςσἢ οἡ ἴΠ6 ἱππροτγί οὗ [ἢ656 ἴθ γπη8, θβρθοδ ιν 
{Π6 χρίσις ; ἀποίϊπεην ΒΘΙΠΡ σὐβίομη ΓΥ 1 (Π6 Ἰηδὺ- 
συτγαίοη οἵ Κίηρβ, Ῥγορ!)οῖβ, αηὰ Ῥγιοϑδίβ.ι ΤἤΘΟρ]!. 
{Π10ηΚ8 {18 18. ἀρ] σα ἴο ΘΝΘΙῪ Ὀδρι!Ζοα ρ6Γβ801.. 
,Δηά 1 σαῃηοί θ6 ἀφηΐοδα [ἢδὲ ποῖ ρἤΟΥΒ οὐ {158 ΚΙηά, 
858 ΔρΡ]ΟοΔΌΪῈ (ο (Ἰ ΓΒ: 188 ἴῃ σοηθγαὶ, αγ ἴο Ὁδ 
[ουηά ἴῃ {6 Νὲν Ταοβίαπηθηΐ : γοῖ ἤθη 6 σο 5: Ὁ Ὁ 
(μδὲ {π6 ἡμᾶς οδῇ ΟὨΪΥ 6 τηϑδηΐ ἔου ἀϊηιδοίξ, δῃὰ 
ῬοΥθδΡ8 ἴθ οἱποῦ Αροβίῖθβ, δἀπὰ {6 (ον πιίδη 
ΟΠ Ἰδιἰδη8, 1Ὁ Β66 18 ὉΠ ΔΓΓΔΉΤΔΌΪ6 Δηα 1Π]1|641ς]00}8 ἴο 
οχίθηα [Ὁ Δηγ {ὉγΓῖΠ6γ. 661} 688 (ἢ οὐἄθι ἴο πλιά Κθ 1Ὦ 
οἵ υπηϊνοῦβαὶ ΔρΡ ἢ σδ[οἢ.) σδη ἰἴ 06 0 8{Π|4}0]6 ἴο Ρϑγα 
ἄονῃ δῃηὰ δχρί δίῃ δνᾶν [Π6 5011 8656 σοργε- 
Πεοηάρα 1} {686 βίγοῃρ' ἰθΓΠ}8:; ἃ5 ἰ8 ἀοηθ ὃγ {{|6 
τϑοθηΐ ἔογοῖρῃ (οιηπηδηϊαίοτβ, ραγιϊσι ! γν ἘΠ οβθητη. 
ὙΠΟ ΓΕΙΏΔΓΚΒ: “Ηδο ἱπδυρσαγαίίο 11] Αἰ δϑὲ ἢ Ϊϑὶ 
ῬΓΙπλ8 1η501{0{Π0 1ῃ Το ρίοη 6." (1 2ο].. 2, 427.) ῆε 
ΔΓ [0 ΓΘΏΙΘΙΩΟΓ (ἢδί ἰο (Π6 ροιβοηβ ΠΟΓΘ 65ρ6614}} 
τηθδηΐ ᾿δἀ θ6 θη νους] βαΐθα την οἵ (Π6 οαἰγαογαῖ- 
ματῷ εἰϊιυδίοηβ οἵ (6 Ηοὶγ ϑρίγιῖ, 1ἢ νάτίουβ χαρίσ-- 
ματα, Τορογάρα δηὰ 1Ππ8ἰγαίοα ἴῃ (ἤγθθ νϑγὺ 1ηϊ6- 
τοϑίϊηρ ΟΠδρίογθ οὗ [Π6 ἰογιηθγ Ερ᾽8116. ὍΤὸ ἐδλοηι, 
{πογεΐογθ, [Π6 δχργθβϑίο 8 ἃΓ6 ἢΙΡΏΪΥ ἀρρ] 1 8}0}]6 Ἰη 
πεῖν γμἰ οαέθηξ, Ὀὰϊ ἴο πὸ οὐδόν, ἃ }]658 ψ ἢ) ηυ81ῆᾶ- 
οαἰϊοη, οΓ ὈΥ ΨΑΥ οἵἉ δοςοπηηοάδίίοη. Εὸογ, Δ Πουρῇ 
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ἰῃ ἘΡ|.. 1. 14. ννὲ 'ᾶνο βοπιϑιϊηρ ἐἶε [π6 ρῥγαβθηΐ υ.86 
οἵ σφραγ᾽ Δηά ἀῤῥαβῶνα, ἃ5 Δρρ᾽!Π6ἃ το Π6 ΕΡἢαβίδῃβ 
(γεῖ 866 ἴπ6 ῃοίβ {π6Γ6), ῃ0 ᾿πβίϑησοας { {ΠῚ Κ, σδη θ6 
ἰουηά οὗ χρίειν υϑ66] οἵ (Πγἰϑ[14η5 1ῃ σαηθιαὶ, Ποσ, ροῖ- 
δαρβ, Οὗ ΔῺΥ οὔ (58 ἀογίναιίνοβ. ΒῸν {που ρὶὴ Βοβθηιη. 
ΔΠ( Οἱ 6 ΓΒ ἀρρδὰ] (01 “οἷ. 2, 90. καὶ ὑμεῖς χρίσμα ἔχετε 
ἀπὸ τοῦ ἁγίου, καὶ οἴδατε πάντα, πὰ 47. καὶ ὑμεῖς τὸ 
χρίσμα ὃ ἐλάβετε ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐν ὑμῖν μένει, καὶ οὐ χρείαν 
ἐχοῖς ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς" ἀλλ᾽ ὡς τὸ αὐτὸ χάρισμα 
διδάσκει ὑμᾶς περὶ πάντων. Ὑεῖ ἤθγ6 Βυτ οὶ Υ ΜῈ σδηλοῖ 
Βυΐ γεσορηϊΖα σηοέϊεον' ἰηοίδησα οὐὗὨ [Π6 δχίγδογα ΠΑ ΓΥ͂ 
εἰἢλβ οὗ 1τὴ6. βρίγις ἱπιραγίθα ἴῃ {[Π6 Αροβίο! σαὶ ἂρὸ; 
δηι] {Πογαίογα {ἢ ϊ5. 1} ἢοῖ ῥγονα {116 ροϊπὲξ ἴῃ 4868- 
[Ιοη. 18} ᾿ποϊηθὰ ἰο {ἰηκ, τῆσδ, (δὲ ΌΥ δῆ ἀο- 
εομιπιοάαϊίοη οὔ ἰἶν686 βίγοηρ' [6 γπΊ8, ([ΠΠ 6 γβί δηὰ σῃϊο 
οἵ νοΐ, χρίσις, 15. πο ΠΟΘΙ 6186 866 οὗ ΟΠ ΓΙβυ ΙΔ ἢ 8 
1 σθηθγαὶ,) (ῃΠ6 Αροϑβίία δα γϑίδγθηςθ ἴο (6 βϑυρδγ- 
πδίιιγα! χαρίσματα οἵ {Π᾿π| (ογ!ηΠπΔη σοηρτερδίίοη. 

Μδεοκῃ. ρουςσεϊν!ης, ἰἴ 5Βῃου]α 8566π|, (6 ϑιγθηρίῇῃ οὗ 
{16 τθγῃ)8, ηἀοιβίδη 8. 1Π6 ἡμᾶς οἵ Ῥαμὲ οἶγ. Βιι 
1018 18 να υγῪ Παγβῇ, δηα Ἰγγθριϊατ, δισῇ Κιηα οὗ 1ῃ- 
ἱεγργείδιοη5 ψουἱὰ ἰοηα ἴο πιᾶκο τηοβῦ ρϑγίβ οὔ (6 
Νον ᾿'Γεβίδιηθηΐϊ πηοσο τ (165, δΔηά, πλογθοόνοσ, τ 168 
ὙΠΟ πανοσ σουά 6 βοϊνθ. 1 πιιιϑὲ στορϑαΐ (παῖ 
χείειν ψοι]ά ἢοξ ανα θεθῇ Δρρίϊςδῦ]6 ἐο ΟΠ γί βι1Δῃ5 
1Π σΘΠΟΓΑΙ; [Ὁ νν88 ΟἿΪΥ Δρρ6α ἴο τῃ6 πιοάδ οὗ 1η- 
δυρυταῖίηρ Κιίπρβ, Ῥγορἢείβ, ἀπά Ῥυιδβίβ. 

Α58 ἴο σφραγ., 1 να θοίοτα ἰγτθαϊθα οἡ {6 ἴοιςοδ 
Οὔἢ6 πηοίαρῃον; δηὰ 1 ψ1}} ἤθγο 86 ἴΠ6 1655 Π6668- 
ΒΆΤΥ 0 ἀν }} προη ἰΐ; πα θϑά 1 τηᾶν βυ Εἔῖςθ ἴο τεΐοσ 
{Π6 γοδάδϑγ ἴο {Π6 ἰπβίγσυον δηποίδτοη οἵἁ ΠΟΥ. 

. ΩἸ, δοὺς τὸν ἀῤῥαβῶνα τοῦ π. ε. τ. κι. ΤΠα πιοβί 
οπηηοηΐ ΡὨΠοΪορ δίβ ἀγα ὀρτοοϑα {ῃ8[ (ἢ18 αἀτοοκ ψογὰ 
ἀῤῥαβὼν, ἀπὰ ἴδ [Δι ἀγγλαῦο (ϑβοιμθίϊπιθ8, ὉΥῪ 
ϑγηοορο, αγγὴα) νθῖα ἀοτῖνοα ἴτοιῃ (Π6 Ηφοῦτ. ὭΣ Ω, 
ρίοασο, ἴγονη ΓΦ, ἐο ρίοασθ. ὅβὲ βῃβϑ. 44, 22. [ι 
ἀδηοίοά {μὰϊ (5.4 }}Υ ὁπια  ) ρᾶατί οὗ τ[Π6 Ἀρτγεθά ῥγῖςθ 
οὗ Δὴγ αγίϊεϊα ριυγομδϑθά, ψ ῃ]οἢ 85 ραϊά ἀονῇ ὈΥ͂ 
ἐπ ριιγο Δ 86. 845 Δη δηρφεροιηθηΐ, ρίεα 56, ΟΥ ΒΘΟΌΓΣΙΥ 
δον ταιγῖηρ [6 ἀρτεειηθηΐ; ο4}}6ἀ Ὀγ τ18 ἐαγπεδέ, οἵ 
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φιδηάβοὶ, ἔγουι ἀδγηδη λαηάρσεία,. δε6 Ἠρδεγοῖι., διι!ά., 
φηὰ Νοββ. Είγαι. 1,Δ1. ΤΙ ἴογος οὗ 1 ἤθε 15 μψνεἱ]ΐ 
1Πυϑιταϊοὰ Ὀγ ΤΠοοάογοί 88 [ὉΠ] ΟΝ : διὰ τοῦ ἀῤῥα- 
βῶνος ἠνίξατο τῶν δοθησομένων τὸ μέγεθος" ὃ γὰρ ἀῤῥα- 
βῶν μικρὸν τὸ μέρος ἐστι τοῦ παντὸς. [1 Οσσυ 8 4'80 1 
Ἐρῆ. 1, 14. ΜᾺ 18 ([ 1 1η|κ) δ 1815 ψοσγά ἃ οἰδυιβ 
οτητ το, ψηϊοῦ ὙΠΒΘορἤν]. πᾶ8 νγε}} βυρρ]οα τῆιι8 : 
ὅτι ὁ τάδε καὶ τὰδε ποιήσας Θεὺς, πληροῖ τὰἀς ὑποσχέσεις. 

423. 10 15 τρί οὐβογνθα Ὀγ οβθημ., ἐπαῖ ἦδγε 
(Π6 βοσοῃᾷ οἰαρίον οὐρὰξ ἴο αν θόρυη, Αῃηὰ (Πυς 
ὍἾἼσΥβ8. σοϊῃτθΏς68 ἢΙ8 ποχὶ ΗοιΪΥ τ [ἢ 656 ψογι8, 

Ἐνγὼ δὲ μάρτυρα τὸν Θεὸν ἐπικαλοῦμαι, ἕο. ““Νονΐ 
Ι οαἷ! αροη Θά. 8ἃ5 ἃ ΨΙΠ688 ἀσαϊηδϑί ΠΥ 8οιΪ (ΙΓ 
βροδῖς ποῦ τῆ6 (γυ ἢ.) δαοῖ 18 [η6 δθῆηβ8 δϑϑίρῃρά 
(ο ἐπικ. ὈΥ (Π6 θοδῖ τηοάδγῃ (ὐομηπηθηίδίοιβ, τ ἢ] ἢ 
88 ἢγϑῖ {ΠΥ τ] ο] ἀθα ΟΥ̓ δοῦ Πρ ; δηά, 1 {π|ηϊς, 
οοηβίἀοΣησ {Π6 6] ΠΡ .1ς 4] παίαγο οὐ (ἢ 6 ΑΡροϑυ 68 8ι}]6 
δηά {16 τγη οὗ [ἢ6 ρά888ρ6, ἰΐ 15 1Π6 γὰΒ οὔθ. ἀπά. 
᾿Εοϑβοησι. σοιηρᾶγοβ ἰΠ6 Ηδοδτ, 529. Ἰδοοάοτγοι 
τοοῖς ψυχὴν ἴον ηιὶπά, ἐλοιιρ ἧΖ. Βαΐ {18 Β6Ώ56 ΒΘΟΙῚΒ 
400 τροδῖο, Β6Ζα δῃηὰ οἵϊιϑῦβ γθηάογ 1 εαρμέ. Βιιϊῖ, 
1πουρῇ σαρμΐ ἴἰῺ (δῖ 56η86 τηεδηῦ (6 54Π|6 88 ἐΐδ, 
1Ππ6 ςοηϊοχί, ταί η]ν, γοαυΐγθ8β δοεέ, Πα (οπιηοηΐϊα- 
Τοῦβ δοσοιΐ [ὉΤ {Π16 οί 5 οὗ ἀββθνθγδίοη 80 ἔγοαυθης 
ὅηῃ {115 Θρίδ:1 6, ἔγοπη (Π6 ΟἸΓοιπἸδίδησοβ ἴῃ ψϊοἢ (δ 6 
᾿Αροβί!α νδ8 ρδοβα ; [18 δι Πογιν Ὀοίηρ ηυαβιϊοηθα, 
δηα ἢ15 βἰησεγ ἀουθίοα ὈΥ βο!α οὗἉ {πὸ (ογ πε 8} 
οοπατοραίίοη. [115 {τὰν οὐβοσνοά ὃγ Ποαάν., ἐπὶ 
ῃοίης θυΐ {Π6 στοαὶ “Πηρογίδηοβ οὗ δι. Ρ41}᾽8 νῖπ»- 
αἰσατίηρ ΠὶΒ ἘΒαγδοίοσ (ο βυςὴ ἃ σβυγοῖ, ψ οι] ἤανα 
)υβι1 66 εἰἸ6 βοίοιμηυ οὗ 186 οδίῃ. 

γγείβ. δάάυσεβ θχδίηρ]εβ οἵ βιπἶαῦ ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΟΠ Ββ 
ἤτοι 86 ΟἸαβδῖσαὶ υυυιῦοῦβ; 848 ΟἰἀΪθη. τοὺς Θεοὺς 
ἐπικαλέσασθοιι μαρτύρας. ῬοΪΥ}. Ρ. 874. ὑμεῖς δὲ τότε 
τοὺς θεοὺς ἐτικαλέσασθαι μάρτυρας. Ἡοἰϊοάον. 1. Ρ. 46. 
θεοὺς δὲ συνεχῶς ἐπικαλούμενος μάρτυρας. 1 δἀὰ Τδυ.- 
Ὀγα. 1. Ρ. 78. θεοὺς μάρτυρας ποιούμενα. ΑΔ 80 ΠΚΘ»- 
Ὑ136 ἢοΐ ἀρ γε υθηΓ}ν ἴῃ {Ππ|4ϊ Δ θοΥ. 

44. οὐχ ὅτι κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως. ἴΐ 15 Γα- 
τηϑιοα Ὅν Β6Ζα, τοί., δα οἰδοιβ, ἰδὲ {Πόσο ἃ 
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ἴθ δὴ ἀνθυποφορὰ ; Βίποθ {π6 ἰδγαὶ Φφειδ, τηἰρῃς 
ἢν 566 Π)66α βοιπον]ὰΐ αὐθεντικωτερὸν, ΟΥ ἴ0 ΒΑΝΟΙ 
οὗ ἃ ἀοπηϑογιηρ ΞΡ ͵Ὶ ΓΙ. ψν Ὠ1Οἢ,, {πον ογο, {6 Αροβί]α 
ἀἸβο]αίτηβ. Τῆς ἤρυγα 1π μόρον 15. ἱτεαυιθηὶ ἢ 
Δ οὐχ ὅτε, ἩὮΙΟΝ 15 ν ΓῪ οἰ ρεϊςαὶ. (δ8εὲ6 νίμογ. δοά 
Μαεαιίὴ. σιν. στ.) 

Ιηὴ τ|6ὸ νογά 8 κυριεύομεν ὑμῶν τῆς πίστεως {{6 6 5 ἃ 
ἀιδγθηςος οἵ ορί θη 85 ἴὸ [6 σοπβίγιοίίοη. δοηρ, 
ἃ8 Ρῃοί,., ἸΤποοάοτοῖ, Εταϑῃ., Εδὶ., Μδοκῃ., δηὰ 
ϑοῆ] 65. {πη (πὲ πίστεως ἀαροη 3. ὨΡΟΙ 8} ἕνεκα 
υπάογβίοοα, [ἢ {ΠῚ 56η886. “Ἅ ἰῇ πηδίΐϊοβ σοησογηΐηρ, 
(ῃἢ6 ἐδ! . Μοβὲ (ὐοιῃπιοηίδίοιβ, Βούονοσ, ΠΟΙᾺ 
ΟΠ γγϑοβίοηυι δηὰ Τθορηγίαοὶ ἀονηναγάβ, ἰδκ (ἢ6 
τῆς πίστεως ἴο ἀδροῃα ΠΡΟη κυριεύοαμεν ; ὙΠ οἢ ᾿πιἰορὰ 
ΒΟΘΙῺ8 {Π6 ἸΏΟΓΘ ΓΕΡΙΪΑΓ 5γηίαχ, ἃηα ΟσοιΓ5 Ὀοίῇἢ 18 
(ῃ6 ϑογρέμγαϊ (το ψἤῇοαλ Ὦτ, Μιαδαϊοίοη ρῖνϑβ 
ΒΕΥΘΓΆΪ ΘΧΘΠΊΡΪ68,) δηά ἴῃ 6 Οἰαδοιοαί ψτιϊοζω, 
Θβρθοίδ ν Τμογά. ΤῊ Β6ῆ86 15 ὩΘΑΓΪΥ {Π6 88Π16 
ἰῃ Βοῖἢ οα868, ΠΔΙΊΟΙΥ, “ ἀοηι 68" ΟΝΘΥ γουγ ζΔ1}1.ἢ 
11 Ββδβ8, ἤοψθνογ, Ὀθοὴ ἡθθαῖϊθα νἧδὲ 15 (ἢ 6 56η56 οὗ 
τῆς πίστεως. Μοὶ ἱπέρργοίοιθ ϑβϑίρῃ 10 1ἰ (δαί οὗ 
αϊέδ, δϑοίϊοε οἰθογθ, {π6 ““γοἰϊρίου. γου ῥτοΐρββ. 
ΤΙ ἔὈσΠΘΓ 5686 15 βιρροτίεα Ὀγ ΤΒΘορΡΙν]. (τοπὰ 
ΟἨ τυ 5.) ἴῃ (6 Το οσίηρς ἐσροβίτ οι : ὅτι εἶπον, ᾧεί- 
δεσθαι ὑμῶν, οὐ διὰ τὸ ἐξουσίαν ἔχειν τῆς πίστεως ὑμῶν’ 
προαιρέσεως γὰρ ἐστιν ἡ πίστις, καὶ οὐδεὶς ἀναγκάϑει 
πιστεῦσαι τὸν μὴ βουλόμενον. Αηὰ 50 τοί. Δηἀ τπηοβέ 
Οοιητηθηίδίοιβ.Ό. Απᾷ {18 15 βιιρροτίο ὈΥ {16 τῆς 
χαρᾶς ὑμῶν Ἶυ81 αὖιογ. ὍΠ6 ἰαύζοι τλοη6 18 οϑροιιβοά 
ὈὉγ Ολ] νη, Εϑί., Βοῃ]θ8., ἀπ ΤΏΔῊΥ τἸηοάδτῃ (οηι- 
πιοηϊδίογβ, ἀΠ ἢ 5668 σοηβτιιηθα Ὀγ τῆ πίστει ἰὴ [ἢ 6 
ποχί νϑῦβθὸ. χοῦν ὑοιΐ) β'ση! ΠΟΔΊ Οἢ 8 ΠΔΥῪ ὈὉ6 
αὐτο 4,5 δηὰ {πὰ ψογά ἀδποία ἐδ γοἰϊσίοη, ὩὨδΙΏΟΪΥ, 
το] άϊηρ; τηαἰίεΓ5 οἵ  αδές, (48 οὗἉ (8. γαδυγγθοι ἢ.) οΥ 
»γαοίϊοε, 85 ἴῃ τ δὲ οἵ [88 πλοΓγα] ἀπ1695ὅ. 866 Ομ γγξ. 

᾿Αλλὰ συνεργοὶ ἐσμεν τῆς χαρᾶς ὑμῶν, ““ Ὀυ ΔΓ 
(ται θγ) ἀείρεγς δὰ ργοπιοέθγς οὗ [88 βριτγίτιδὶ σοῦ- 
βοϊβιίοηβ ΨὨϊοἢ τ[Π6 Οοβρεὶ :5 οαἰοιϊαῖοα ἴο υχἱηἰδίογ." 

4 80 Τπεοάοτοῖ: τούτου χάριν ἐπιστούσαμεν, ἵνα δονλείαν δεζώ,- 
μεθα, καὶ δεσποτικῶς παρὰ σοῦ παιδενώμεθα; 
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44, τῇ γὰρ πίστει ἑστήκατε. ἼΠ6 8686 Οὗ [Πεβ6 
ψογαβ 8 υποογίδιη, ἴσου [πΠ6 οχίθηϊ οὗ 3!:σηΠΠσαίίοη ἴῃ 
Ψ  Ιοἢ 186 ἴατῺ8 πίστις Δ ἐστ. [ΠΔῪ δ ἰακοη. ΤΠαῖ 
Β6η86 ΨΠηΠ] ᾿ηἀοθὰ ἀδρεηὰ προὴ {6 οἢ6 ργανὶ δ Υ 
δϑϑίσηρα ἰο τῆς πίστεως. ΤΊΠΘΟΡὮΥ]. Ορβοσναβ (Π δῖ 
1ῃ6 Αροϑιία βρθακβ ὑπεσταλμένως : ἃῃᾺ (186 Δηζίοηΐ 
(οηγπμθηίδίογβ, δΔηἀ πηοϑῖ πηοάργῃ οὔθ8, 866 ἴο (ἢ1ηΚ 
{πδι (Π6 νψοτά τίστις 15 πηθρδηΐ [0 Ὀ6 ΝΘΓῪ δ ρἢΔί16Δ] ; 
4. ἀἅ. “1η 16 (118 γα, ὑροη ἰδ ᾿ΠΟοΪΘ, βιδηά ; 
(πουρὶ, ἴῃ τηδίζογβ οἵ ῥγδοίϊςθ, γ6 ἤᾶνα εγγθα, δηα 
ὧο ετγ. ΟἸμοτθ ἴΚα 1 οὗὁἨ [16 γε σίου, δηὰ 1πῖθγ- 
Ῥγοῖ : κ'γβξ γα 8{}}} ἤγῃ) 10 γοῦγ ργοΐεβϑίοη οὐ {ῃ8 
τοὶ ρίοη ; οηἷν ἰδὲ γοῦν δι {ἢ 06 σοῃϑιβίοης." ΟἸοτΓβ, 
Δρϑιη, δη( 5οιὴ6 τϑοοθηΐ Ἑάἀιϊοῦβ, ρδοα (86 ψογάβ ἰῃ 
8 ῬΔΓΘΏΓΠ6515: Ψ ΏΙΟὮ 1 σαηηοΐί ἀρρίονθ. Τὸ τὴ8 ἴἴ 
866 118 ἰο ἤανα Ὀ6θη ποῖ δῃουρῇ διἱδηαρά ἴο, {πᾶ {Π 6 
ΨψοΓβ τοΐδίθ βίγιογ ἰὸ ν᾿ γαῦ ἰ π] αἰ δίοΥ ργθοθθϑ 
4. ἀ. ““ Απηὲῤδ {15 ἸΟΥ͂ γοὺ ἃγὰ (1 ἐγιβιῖ) αυδὶῆθα ἰο 
(4816 ; 0Γ (υροη {Π|6 ψνἢο016) γα ἤᾶνα βίοοά, δῃᾶ ἀο 
βίδης ἤἥγῃι ἴῃ {Π|6 (41, 1η 1Π6 ργοΐδββίοῃ, δῃα ργδοίσα 
οὗ 6 τε] ρίοη, δηα ἃ΄6 [ῃδγοίογα ἴῃ ἃ βίδίθ οὗ 381]- 
ναϊοι," 

Βρ. Μιάαϊ!είοη ρδῦδρἤγαβοβ {Π6 οἰδυβα {{|ι8: “ψ ὲ 
ἢᾶνα γοὺγ ν᾽ γα δὲ ἤθαγῖ; [ὉΓ Ὁ. γοὺγ [Ἀ1{}} 8] 0"), 
{πὰς (ἢ ΠΟ νν 6 βθακ ἴο βίγθηρίἤθη ἴῃ γοῦ, σι} 
γα δίίαϊη [ο βαϊναίίοη." ΤὍΤ[18 (6 {Π|0Κ8) ἰ8 ἃ ὨδίαΓαὶ 
ἈΠᾺ γϑϑοηδῦΐα νὶπαϊςδίίοη, ἢοΐ οηἱγ οὗἉὨ {πΠῸ (ἢγοαὶ 
εὐβόξον οι ρί ογεά, θυ οὗ ἀν βθνϑυ 168 ἰο Ψ ῃϊσςἢ 186 
Αροϑιεὶς ταῖρσῆς δἴζοινναγάβ 6 ἀγίνοη ἰη (6 ἀἸβοῆδγσα 
οὗ "16 ἀιγ. 

ΟΗΑΡ; 1. 
ζ 

ΨΈΚΝΒΕ 1. ἔκρινα δὲ ἑμαυτῷ τοῦτο. Τη (6 ἱπίειργο- 
ἰΑϊίοη οὗἁὨ {Π|18 νοῦβα 1ἴ 185 θοδί ἴο σοῃβίἀογ ἴζ 848 ὃχ- 
Ὀγεββθὰ ρορμζαγίέον, δὰ οἰ] ρεϊςα}}γ. ὙΠ 5686 
ΒΘ6ΘΙῚ8 10 δα {ἢϊ5: ““[ ἀδίθιπιηθα ννἱτἢ τγβ6 (ἐν 
ἑυμαυτώ, ἴοτ παρ᾽ ἑμαυτῷ) ποῖ αἀσαΐῃ ἴο σοη)6 ἴο γοιι 

. 8Ὸ α8 ο φίυο πιψοοῖ απ ψοι (ἢ ραΐῃ οὗ σεπδιγὶη 
ἐγγεσίαγιἐϊο5. ΤΥ 41} {Π|8 866 π|8 ἴο θ6 ἱπο] ἀρὰ ἰη 
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ἴο πνοσγαάβ ἐν λύση. ὙΠ6 πάλιν 158 ΘΙΏΡἢΔΙ16, δηά 18 
τηϑδηΐ ἴἰο ἢϊηΐ (δὶ δ6 4 δεοίογε βυβεγεά Παἰ ραίη. 

ΤῊ18. πιοάς οἵ σοπϑιἀδγίηρ (ἢ6 βεηίθηςσθ 8 ραγν 
Ξιρροτίοά ὃγ (ἢ διιξποῦιν οὗ (ῇγυβ8. δηά ΤΠδορ Υ]., 
αὐ ἃ 566 8 ργοίαγα Ὁ]6 ἴο {Παΐ οὗ πηοϑῖ τηοάδτγῃ ἐπι 
Ῥτεΐογβ, ῆο (45 τοί.) (δ1ηΚ (ἢδι ἵνὸ ψογάβ ἃγὸ ρμυ 
ἴογ οὔθ. 716 βθβ86 (τοί. 5808) 18: μὴ ἀνελθεῖν πρὸς 
ὑμᾶς ἐν λύπῃ, Ὠοη ΓΕΟΐΓγα δά νοβ ἰΐα τυ γα ϊιι8 ΠΊΘ 118 
Πξονοτα νοῦΐ5 δαἀΐογαί. Βυΐ ἴῃ {Π]8, 8ἃ8 ἴῃ πιοβί οὗ 
ἴῃ 6 ἜΧΡοβϑοη58 οἵ ουγ (ομπτῃοηϊδίογβ, ἴοο σοπῆηρά ἃ 
96Ώ386 18 Δ50ΓΡ066 ἴο λύπη. [1 γοίδιβ (1 {π|η1) ἴο (Π6 
“Ἵροεκέϊε ἃ8 Μ6}} 8ἃ8 ἴο (6 Οογήπέλϊαηδ; 88 15. ῥ]αΐῃ 
ἔσο 1118 παχί ψογάβ. (866 {Π|͵ Ποῖθ.) 

2, εἰ γὰρ ἐγὼ λυπῶ ὑμᾶς---με. Ἠδῖα ψὸ ΔΥ ΟὨ- 
δ6γν6 στοαῖ (ἰοΠΠ]ςδοΥ. ει {Π6Γ6 15 80Π|6 ΟὈΒΟΌΓΙ(Υ ; 
45 (συ πγθη. δοκηον θαᾶροβ. Απά 1 15 βῆγον αἶν δηά 
ἰγΪγ στοδικαὶ ὈῪ απο : “ Νοὴ ρᾶγια οὐὈβουγα 
6δὲ ἢι})18 νογϑῦ8ϑ βϑηΐθηςα, ᾿ἰίσθὲ ὑόγδα βἰης 5818 
οἸαγα.᾽" ΤὨϊ5 ΟΡΒΟΌΓΙΥ (π6 δηξθηΐς ζοιηπηθηΐαϊοῦβ 
οηάἄοδανοιγ ἰο γοπηονο ΟΥ̓ σοηβιοεηρ {ἢ εἰ (45 (ἔου- 
ἸΏΘΏ. 8408) [ὉΓ εἴτε (1 ψου]α τοδὰ εἴγε) φμαηφμαη. 
Αμά ΤὙΠποορῇγὶ. (οπ Οἢγν8.) οὔθ [ῃ6 ἔν ηρ; 
Ῥδγαρίγαβα : Εἰ καὶ λυπώ ὑμᾶς, ἐν τῷ ἐπιτιμᾷν ὑμῖν, καὶ 
ἀποστρέφεσθαι ὑμᾶς, ἀλλ᾽ ὅμως δι’ αὐτὰ τοῦτο εὐφραΐίνο- 
μαι, ὅτι, ὡς ἔοικε, περὶ πολλοὺ με τίθεσθε, ὥστε δάκνεσθαι. 
ὅταν ἀποστρέφωμαι ὑμᾶς, καὶ ἐπιτιμώ ὑμῖν. Οὐδεὶς γὰρ 
εὐφραίνει οὕτως ὡς ἐκεῖνος, ἃ λυπούμενος ὅτε βλέπει με 
ὀργιϑόμιενον' ἐμφαίνει γὰρ, ὅτι οὐ καταφρονεῖ μου. “Ὅθεν 
καὶ ἐλπίδας διδοὺς διορθώσεως, καὶ κατὰ τοῦτο εὐφραίνει 
με. Βυιΐ (ἢ]8 δϑθῆ)8 ἴοο ἢιδβῇ δηΐ ἔλγ. εἰσ μα δὴ 
οχροϑβιίσοη. Τῆς τηοάδγη (οιμημπηδηίαίοιβ ἤν Ὀθθῃ 
ΙΏΟΓΕ βοσοββέμπ! ἰὴ ἰγδοῖπρ (Π6 8686: γαῖ {Π 6} [ἢ-- 
ἰογργαίϑιϊοηβ ἅττα ἡἰβοογάδηϊ, ἀπά {1116 88{ἰδδοίογΥ. 
ψαγίουβ ορίῃϊοἢβ ΠΊΔΥ δε 5θθη ἠβθίδ]!] θα 1η ῬοΪδθ, δῃά 
δο]οῦ, 106 τηοϑὲ ργοῦδῦϊα οἵ ψ}}1οἷ ἀγα ἰἤοβθ οὗ 
ΒοΖα δηΐ “υβιηΐαη, ἐΠ6 ἰὈγηλογ οὐἁἮ ψῃοπι (ἢ πι8 ρᾶγα- 
Ῥἤγαδ68 : ““ ΠΆΠῚ δῖ νΟβ 6ρῸ τηο᾽ ϑϑ(ὰ δβδβοθυπ), ἰάαι6 
ΤΏ6Ο ΟΙ1Π| ΤὩΔΧΙΠΊΟ ΤΏΦΘΓΟΓΘ, 6118 Π118580 Β0Ρο Γι, αἱ 
1168 Ἔχ] δγεῖ 9 5 88Π6 11 6β8{|8 ηΐ, αχ φυΐθιι5 Ἡησ 
ρΡοβϑίπη νοϊαρίαίθιηι οοΘρογθ, φυΐριι8 ἰζογυιη τη] 6βίλα ". 

ΤΌΙ,. ΥἹΣ. Ρ 
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ἉΠδοΙ9, πο εϑὲ, φυοΐ αἰϊππᾶάθρ σαυάίατηῃ Βρογθηῦ, 
ΝΑ ορὸ ρσαυάϊαμπι «ἰτααὰ 418 αχ γῷ τη8}118 Ὠ0]1 πὶ 
ΘΑρΙο, Ὠἰδὶ συπὶ αισηιρίαπι νἱἄ6ο ΟὈ)ΓρϑιοηΘ πηθᾶ 
δὰ τηρ]}ογαπὶ ΠΓαροιη τγοάϊτα." δοπιΐοῦ οὔθ τη 6 ἴ0]- 
Ἰονίηρ, δχροϑβιτίοῃ. “δορά, 7απὶ υεϑγο, καὶ τίς ἐστιν ὁ 
εὐφραινών με, αυ]8 ἰδηάθιῃ (ἰ5[185 τη ΡΟ θι.5, 81 108 
ἘροΓα ρογραῖ, οἵ ἰηΐδλιηδπι ἀοςΙΓΙη856 πιθθ σσπο!]οῖ,) 
ῬαϊαὈἱς τὴ6 οχῃιαγαΐαπι ὃ Εσαι!ἃ σάλα! ὁ νοὶ 8 
ὈΔΡΙΔΠ, πὶδὲ σοτγτι σα 5 ̓βίδιη ργαν!δίθπ, χυδπὶ νοῦ 5 
ἜΧΡΓΙΟὈΌΤΔΔΠ ἡ δὲ Ἰρίταγ ἀοὶοῖ οἱ ρορηϊοῖ : ἀριίο, δὰ- 
᾿ἔοτίθ γοργεῃθηβίοη δ τη θ 85 ΟΔι158Π1:; πὶ γοα Ὁ ΤΕΣ 
νοΓὰ ἰ 0|4. Βα Βοίῃ {ἢ 656 ᾿π|οΓργειδ 05 σοηίδιη 
λΥ ἸΏΟΓΟ 8686 (ἢ8η σδῃ 6 ἴα] ΓΙ ο]1ς 64 ἔτοτα [ῃ8 
χογδ οἵ [ἢ Αροβί]ε. 
ες ΤῊ 5ἰπρ[οϑῖ, ποδί παίΐυγαϊ, δα 1θαβὶ Ὄχοορίοι- 
4016 Ἰητατργδίδιοη 15 ὑπαὶ οὔ Οτοῖ., Βοβοητ., δηᾷ 
᾿ψ28ρ18 (πη, 88. ἰζ βθθπ|β, Ποάάγ. δηὰ Μδαοκῃ.); 
που ρἢ πον ἀσ ποῦ {ΠογουρὮ Υ Θϑι Ὁ}15} (Π6 586η586, 
"Δα οΟἰοαγν δἤον λοῖο ἐξ ανἶδοΣ. ἘΟβθηπι. Ἔχρἶ δὶ 
᾿ἢπ5: “ Ομὶς πιὸ οχλίίαγαγθ μοξιιϊδβοί, εἰἥσογα ρο- 
“τυ ϊθϑοῖ, υὐ Ἰυσυηάα ἀρυα νοβ Θϑϑθῦ σοπιῃγογδαίίο τηρᾷ, 
᾿δἰσυξ ᾿πίδϑν ἀσοβ 6.1 501 612 ἘΠῚ νοβ (γί βίθβ ΑἸ 1556 118, 
"δὲ δρο. δι υος, α πιο ἐγ οὐϊὰ αὔδοῖῖ." Αἰ ρτοϊπᾶα 
ποῶο. ἴῪοΘθ υ0]1 ο65{15, 461 πὶ (οὐ πῃ ΘΧΠΙΪΑΓΑΓΕ 
᾿Ῥοίαϑβ118; 51 διιίθπὶ νῸ8 ἱρεὶ Δτίβίθβ 68115, ἤος Ὡσἢ 
᾿Ῥοίογῖ ἤθει, Θιυοπιοάο͵ δηΐπὶ {γἼ9615 δἰ τη ἜΣ ἢ] Δγᾶ- 
πεν»; ζ45018 {π5: ““ΨΙ τηιηθγὶ8 δοδοΐιθ οϑϑοπὴ, 
Ἤπησ νοὶ Π|ὰπ ἀαγίίον ἐγασίαγο ; χης, αὶ τη6 Ἄσοή- 
᾿βοϊαγθίαγ, ΠαΌΘΓΟΙη ΠΘΠΔΙ Ποῖῃ ; Πᾶῖη 086 {γ 5118. ὃς 
ἐΒΌΪδ [0 1Παά 16 Π8 41148 ἀοΙΟγ ΠῚ σΟΏΒΟΪδΓ ἤθη ΡΌ(εϑί.᾽᾽ 
ς νὰβ8 Οἷοί. {πὶ ἢτϑι ἀἰβοθγηθα {86 οἰξρεὶς οὗ α 
᾿οἷαιιδθ6, ϑιιοὮ 85 ““ ἂς ῥγοϊπᾶάβ ἡσπτο."  Ιπἀοοά δῃ 
" οὐδεὶς 15 οἴδη ἰοἴς ἴο 1)8Ὲ βυρρ!οα Δἴογ 8 τὶς νι 8 Π 
͵ τηἰοττορδίίοη, Τῇ καὶ 45 ἴΠ6 5θῆ56 οὗ φμδβο. (δ88 
’ 61.455.) εΖᾷ σοπιρᾶγοβ ἴτομ ὙΙΓρῚ] : “Ἐπ᾿ χαϊπαπι 
᾿Ναμμοη Ψαποηῖϊθ δᾶογαὶ Ῥγείδγεα ἢ ΤῊ ῥγοβεῆϊ 
᾿τηἀιοαῦνο 15 υ56α ροριυϊαγξεν ἔοτ (6 ᾿τηρογίδοξ 585- 
Ἰυποῖίνο. Τῇ τίς ἐστιν ὁ εὐφραίνων 15 30 ἃ ΡορεᾶΓ 
τηοίία οὗ Ἔχργαββίση ἴῸγ “" δπὰ ψῆο {Π6ῃ 18 ἔποτὸ ((. 6. 

“τ ὐομϊά {Πππτὰ 6) ἴο βοοίἢ τὴν βογγονβ με {πῸ στίανοά 
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Ῥευβοη," 1. 6. (ἢ στίονοί μόν δοη5, ἕοσ (Π 6 δἰ ηρυϊα 15, 
85 Ἀοβοηπι. οὔδεγνοβ, ρὰΐ [ὉΓ {Π6 ρῥίυγαΪ; 88 ἴῃ (ο]- 
ἰοεξίνεβ. Ηογὸ δαὶ ἀοϑίνηαίίοη τσ θὲ βία, ἰα 
δοπ!Ὲ ἄορτοο, (ο οῦγασε θοῖίν {Π6 βουπᾶ ληᾶά (ἢς 
ἀπβουηά ρατγί οὗὨ [6 οοηρτοόραίίοη : ἔοσ {πὸ ἔουσηεγ 
ψΟῦ] ἃ 80 βυμρδίῃισα ψ τ τῆς Ἰαϊζον 48 ἰο αθογὰ {πὸ 
Ἄροϑι!ε θὺι Π01|6 οογα αὶ] σοηϑβοϊδιοη ; δηά τἢς ᾿δί(6Γ 
σουϊὰ ποῖ ὃὈ6 ε;:ρεοίεώ ἴο ἀο ἰΐ, 685 1 (δ ὄνοηΐ οὗ 
ΘηςΓ6 τορρηΐδηςο, δῃά {ποτουρὴν τοίογηιδίίοη, νος ἢ 
(6 Αροϑβι]6 ψου]Ἱά οὶ βιίαύ ἴο 866 Ῥυὲ ἴο ({8 ργοοῦ 
᾿Απά τῆυβ ἷ5 οοπιξοτί στὰ (Π6πὶ σου θ6 Ὀαΐ 5π18]], 

δυςσῖ, ὕὑροπ [6 ΠΟΘ, ἈρρΘΑΓβ ἴο Ὀ6 (ἢ 6 86η86 οὔ 
6 ψογάς, ]οἢ βοοῃ ἰο ἤδνθ ὕδθθη ᾿πίθηάοά (ὁ 
ὀχρίδία {Π6 Ρθδοῦγα δχργαδβίοη ὀλθεῖν ἐν λύπη ἰπ (ἢ 
Ῥγοοθα!ὴρ᾽ νΌΓ56. 

8, καὶ ἔγραψα ὑμῖν τοῦτο αὐτὸ--- χαίρειν. "ΓΉΪ8, ἀναίη, 
Β66Π18 ἱπίεπαφα ἰο Ἔχρίδίη {Π6 ρυθοθάϊηρ᾽ ; ἔος 1 το- 
ἔδγβ ἴο (ἢ6 οεηϊ 6 ψογαϑ : ““ ἐπβοιὰ ΝΘ Ὧ0 ΟἿξ 
το σοπηίοτί πη6; 1 5ποια ἤδνα Ὧο0 σοηβο δ! θη.᾽ 

Ιη (Π6 ψογαϑ τοῦτο αὐτὸ {[Π6Γ6 18 ἃ σγοαΐ ΟΡ ΒΟΙΓΙΕ ; 
᾿δηά (σδεηπιθηϊδίοτθ ἅΓῸ δὲ ἃ ἰοβϑα ψ ὨΠ ἢοΓ (0 τοίογ 
1. ὙΠῸ δησίθης οὔθ, 8Π6 8016 Π) Οἀ 618, τοῦδ 
{Π6π| ἴο [6 ργοδεπέ Ἐξ 8116, δηά {Π6Ὺ τοηάὸγ ἔγραψα 
“1 ἢδνο ψγίτ6η." Βυῖΐ (Π|8 5668 υξῖοΓ]Υ υηΐουηά- 
δά. (δθε 866 ογ.) ΤΤῆδ Ὀ68ῖ πιοάδγῃ (οτπηπηθηϊίδίοῦβ, 
ἴλογο τ ργ, γοίδυ (ἤδπι (ο (ἢ 6 ἰὈγπηογ Ερί 5116 : δηά 
(πον ἰδκα τοῦτο αὐτὸ (0 τοἰϊδαίθ (ο [8 Ογάεγ ρσίνοη ἰο 
ἐχοοπιηηϊοαία ἴΠ6 ᾿ησοϑίι0}8 ὨοΥβοῦ, δηά [ἢ ρ6- 
πογαὶ δάϊηοηϊίοη ἴο Σοΐογπι ἘΠΟΙ͂Γ τηογα]8β.0 ὙΠ ΟΓΘ ἰς 
ἰηἀοοα 8οπη6 ΒΑΓΘΠ 688 ἴη ΔϑΟΓΙ δἰ Πρ' 80 τηπσἢ τη Δηΐ Πρ; 
ἴο τοῦτο αὐτὸ; Ὀυΐ 1ἴ 866Π18 ἃ ἴηοάδ οὗ Ἰηἰεγργοϊαιοη 
ἀν ἢἰοἢ ἱπνοῖνοβ ἴῃ ἐραδὲ αἰ βου ἐγ, ἃ πλὰν Ὀ6 το ογα- 
ἐοἀ δγ δϑηβιἀθτιηρ {Π|8 88 ἃ βοτί οἵ :ἀἰοίοα] ογ ροριι- 
ἐὰν ἔστ οἵ ἐχργοββίοη. ᾿ξπηδυ, ἴοο (1 {Π|η10) 6 βοηδ- 
θεαὶ βοϊϊοπθα ὈΥ δ ρροδίηρ 85 εἰ ρ515 οὗ κατὰ, 1. 6. 
5. ἴρ (δαὶ οἴδοϊς (νη σἢ 1 ἀϊ4). ὙΠῚ8. ὈΓΟν ΤΥ οὗ Ἔχ. 
Ῥγοβϑβίοῃη ἢ88 ἤεῦα {Π6 β881η6 οδῇξεϊ 85 δὴ ἀμο δ αὸ τὰ ᾿ 
βίησε (ἢ6 Αροϑεϊα ἔοτῦδαγβ ἴο πηδηϊίοη τ ῆαὶ τρὶς 
μιᾶνε ρίνοῃ {ἤθη βίη ἴο ὮΘΆΣ, 

., ἣ 8. ἵνα μὴ ἐλθῶν λύπην ἔχω ἀφ᾽ ὧν ἔδει με χαίρειν, ἰ. 6. 
Ὁ 2 
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“πᾶ 1 τρὶς ποῖ δανα βοῦγον οἢ δοσουὴζ᾽ οὗ γοῦ 
ἥγοη σοι 1 οὐρῇ ἰο σα)οῖσθ." Ηδθγε {π6 (οαι- 
τηδηίδίοτβ {186 ἐρτερίουϑιγ. ΓΘ βθῆβα οὗ {Π6 ἔογ- 
ΤΩΘΓ οΟἶδιι86 ἵνα μὴ ἐλθών λύπην ἔχω 15 80 ΠΟ] ΘΏΓΥ οἸΘαΓ 
ἔγοτα ἰἢ6 ργεσθάϊηρ; δηά ἴῃ ἫΝ Ιαϊίος οἰδιιβα ἔδει 
ῃθδα ηοΐ 6 ῥΓαββθα προῃ, θα 8101}0}γῪ 6 ἱη!ογρτγοίεά 
““ἔτοπη ἢο86 οὗἩ ψῃοπὶ 10 18 ΟὨΪΥ ΤΘΔΒΟΏΔΌΪῈ ἴ0 ΓΘ- 

Ἴοῖς6." Ἐὸγ τῃ6 ἰδδοῆθγ, ἴῃ γοΐυγη [ῸΓ ἢ15 ἰάθΟΌΣ, 
ουρσῃί, 1Π τϑάϑοη δηή δαυϊν, (ὁ ᾶνα ἸΟΥ οὗ ἢϊς 
΄86 1016. 
. 8. πεποιθὼς ἐπὶ πάντας----ἐστιν. ΤΠ 686 ψοταϑ ἃγ6 ἢοῖ 
᾿βενοϊα οἵ ουβουγιν : δῃά ἤθπσα 1πίθγργοίοβ δηά Ρὰ- 
ΚΑΡἢτγαβίθ ΟἰΠδγ ἴῃ ΟρΙ Ποῦ. οἡ {ποῖῦ 86η886θ.ὈΌ ὍΠπῸ 
ΟὈΒΟύΓΗΥ ἢά8 ΠΟΓΘ, 88 1 ΠΙΔΏΥ ΟΥΠΟΓ (8568, ὈΘοΏ 
οὐσαϑίοηθαά ὈΥ δχοθϑβῖνα Ὀγον : πα (Π18 ( η]οἢ 80 
Ῥογρθίιδ!γ οσουΐϊδ ἴῃ δέ, ῬΑ} 5 ἘΡ 5.168) πηᾶγ, 1 
1101, 6. θ6βὶ διὐγιθυίοα ἰο ἔβα Αροβιῖο᾽8 "πη 6ἃ 
ῬΟΥΘΙ οὗ οχρυθϑϑίοη, ἢ18 ἱπουρῇῃῖβ Ὀεϊηρ ογαπηρεα ὈΥ 
ἃ [ογείρῃ δηὰ ἀβίους ἰδησααρο. [Ιη βιιοἢ ἃ οᾶ86, 0 
26 6 ἐγαπεοίαξϊοη σΔ (ἀο 18{166 ἰο {ἢ6 δεη56. ΝΟΥ͂ 
1018. Ψ1}}, 1 {Π]ηκ, 6 Ὀθδὲ Ἔχργθββθα Ὀγ τεΐδεγηρ (Π6 
πεποιθώς ἴο ἴΐ6 χαίρειν ᾿ῬΓΕσΘαϊηρ;, 88 ἰ8 ἀοηθ ἴῃ {6 
Ξ0] ον ἰηΣ Ράγαρἢ 8886 δηα οχροϑιίίοη. “1 στοία ἴο 
χοὰ (1 8840) 1ἴπ σοηβάδηςε πὰ γοὺ ψουὰ Ὀ6 Γ6- 
ἐοτιηθά, δηά δι 1 βου! ἃ αν οσσδβίοη ἴο γο]οῖςθ ; 
ἴοῦ ΤῊΥ ΟΥ̓ 18 (1. 6. ψου]α θ6) ἔπ ἸοΥ οὗ γοιι 8]Ϊ ; 
Βίησβ 1ἢ γε 88} πΠ16 Γϑοϊοθ, γε ψου]ὰ σο)οῖςα, δηὰ ἱ 
γ6 88} Πη6 στίθνθ, γα ψουϊὰ ργονθ. “185 ψ8 68- 
Ῥδοί νυ πηϑδηὶ οὔ (ἢ 6 βοιηάθγ, αηὰ ὈῪ ἔδγ {Π6 ργεδῖθγ 
Ῥαγὶ οἵ τ[ἢ6 σοηρτερδίίοη. Οἱ {Π6 86η86 οὗ πάντας 
δηά πάντων 1 18 Ὠοῦ ΠΟΟΘΘΘΆΓΥ ἴ0 ΡΓΘΒ8. 
- 4. ἐκ γὰρ πολλῆς θλίψεως---δακρύων. Ηδστα, ἀραίη, 
106 σοῃηοχίοη 18 Ποῖ ΨΕΙῪ οἶδαγ. [{15 (1 {πη Κ) μδϑὲ 
ἱταοθὰ ὃ Τηθσαούοί 88 ον : ΣΦοδρότερον αὐτῶν 
ἐν τοῖς προτέροις καθήψατο γράμμασι, διδάσκει τοίνυν, ὡς 
οὐχ ἁπλῶς λυπῆσαι βουλόμενος ἐκεῖνα γέγραφεν, ἀλλὰ 

Ἀ ΤὨο δοητἰπιθηΐ ͵ἰθ5 δα ἢ γ δἀαριεά το ἴῃ6 οὨΘ ἃ 1Σ{{1|6 Ὀδοσο. 
Ἐὸν {6 Αροϑῖ]θ τηθϑῃ8 ἴο βαὺ πὶ ἃ5 [ἢαΐγ ἢ ]]Ἰαῖῖοη δηά ρτὶοῦ 
ννουἹὰ Ὁ ἃ ργ]Ἱοῖ δηιὶ βογυν (ὁ Ἠΐτη, 60 νγοιυϊὰ ᾿ὶβ ον ((ὉΣ (πεῖς 
ΣΕ ΟΣ Δι 10η} ὃς ἃ ΒΟΌΓΟΣ Οὗ )ΟΥ ἴο τΏ 6]. 
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τὴν τῶν πεπλημμεληκότων ἱατρείαν κ' τευόμενος, δι᾽ 
οὖς καὶ πλείστην ἐδόνὴν ἐδέξατο, καὶ ῥα μῶν ἐπέστειλεν, 
ἦν ἔχει περὶ αὐτοὺς μηνύων διάθεσιν εἶτα γυμνοῖ καὶ τὴν 
τῆς λύπης αἰτίαν. ΤῊ {πουρῇξ βθϑίῃβ ἰὸ ἴᾶνα Ὀθθῇ 
δυρροδίοα γ 16 Ὀτοροίηρ ψοτά8, ἵνα μὴ λύπην ἔχω. 
Αμπά {86 δδῆβθ βθ6θπ)8 ἴο ὃ (8: “Εν {Π6 ρτίοῖ 1 
Βῃου ἃ πα 56} πᾶνε ἔδ!ξ δ θοίηρ σοιηρε!]δά ἴο τεργονθ 
γΟῈ ἸΓΓΕρΡΌΪΑγΙ 5 ὍΤῆυ5, [ογ΄ δχϑιρῖθ, σψἤθη 1 
Ἡτοΐίδ (0 γοιῖι, ἰἃ ψγὰ8 ψὶ ἢ τηθοἷ) {Γθ]δἰοη δηᾶ 
ΔΡΌΩΥ Οἵὗἁ ἢααγί, δηὰ ψ ἢ ΤἸΏΔῺΥ ἴθαγβ 1 ρεπηδά [Π6 
ΤΟργοοίβ 1 ἀϊά. (Τῇ ρυγροβθ, Ὠόνανοσ, 848) ποῖ 
(πα γα δῃουϊὰ Ὀ6 στίονοα δηά ρμαϊπθᾶ, θυὲ (ἢαῖ 
(βοηβίῦ!]α οὗ {π6 πησῖῖνα ψῃίοῃ δα ὑγρά Π16 80 ἴο 
ντιί6} γα πηρς Κηον δηά γοοορηΐΖα ἢ {[}|18 ΤΥ Ιονθ, 
ἩὮΙΟΙ (Ἰ ἀββιγ γοι) 1 Ὀθᾶσ νοῦν θα ηάδηςν ἰονγαγὰ 8 
γου.᾽Ὲ 

Συνοχῆς 561} 65 ὈΥ̓ΟΡΟΙΙΥ 8η αἰδοίίοη οὗ 1ἢ6 Ποαγί, 
ὃγ νος ἢ ΤΑΒΆΡΘΟΝ ἔδοὶς ἀπμερῆρα δΔηα σοηῃϑίγαιηοά 
ἴπογ ; δηά ἰδῆς ἴἐ ἀδηοίθβ τη θιδρἢουῖ Αγ, στθαῖ 
ΔΗΧΙΘΙΥ, ΒΟΙΓΟΥ͂, )Δηἃ ἀροηγ οὗ τη. ὍΤῇα ΡΠ] ο]ο- 
5᾽815 οἵἵθ 845 ὄβχδιῃρίθϑ [μἰκα 21, 9Θὅ.., ἀηά “οἢ. 80, 8. 
συνοχὴν καὶ ταλαιπωρίαν. Απά 5. 24,17. Βυῖ(ΠοΓγ 

δίας 15 ποῖ ἰουηα, ψὨϊοἢ βθεβ ἴο ροϊπὶ οαὐἱ 1{Π6 
οπρὶῃ οὗ {Π6 τῃϑίδρθοῦ ἰο θ6 ψ δὶ 1 πάνθ πα! ςδίοά. 
ΤὮ6 ἴδγῃ ΏΔΥ ἀσποίθα. [Π6 Ὀαδίηρ, Παπιπηθα 1ῃ οἡ 8} 
81468, 80 88 Ὠοΐ ἴο Κῆονν ψ]6ΓΘ (ο (ἄγη ΟἸ 686] 1. 
Τα ἔογοβ οὗ {Π6 ΟΥΠΘΓ (θγΠ8 15 50 ΠῸΪΘΠΟΙΥ οἶθαγ 

ἔγοτα 186 δῦονθ ρδγδρίιγαβθβ. Περισσοτερόν 81|0}1Η68 
τεῦ αδωπααπέϊῳ ; ἃ8 ἴῃ Οὐα]. 1, 14. δηὰ οἴζθῃ ἴῃ 
ϑογρίυγο. ὅδε δῆ θιβ. [μ6Χχ. β 

ὅ. εἰ δὲ τις λελύπηκεν---οὐμᾶφ. ““Νον 1 δὴν οἵ γοιι 
Πιδιἢ οσςσαδβίοηθα ρστίοῦ ἰο [Π6 τοϑῖ, 6 δίῃ ποῖ 80 
τηυοἢ ρστίονοά π|6 ἃ8, ἰὴ 8016 Τηρᾶϑαγα ((Πδι 1 ΤΥ 
ποῖ ὕ6δγ ἴοο ἢδγὰ ὑρορ Ὠϊπ}) 4} οὗ ψοιι.᾽" Βγ (Π6 

Ὁ Ἡργο ΤΠΕΟΡΒΥ. [88 ἴΠ6 ΓΟ] οννίρ; ὈοΘΌ ΚΙ] δ᾽ γ}]ε : “Ὥσπερ εἴ 
τις πατὴρ ἰατρὸς τέμνων ἣ καίων τὸν παῖδα; δι᾿ ἀμφοτέρων λνπεῖται, 
καὶ ὅτι νοσεῖ, καὶ ὅτε ἀναγκάϑθεται αὑτὸν τέμνειν᾽ καὶ ἄλλον δὲ 
τρόπον εὐφραίνεται, διὰ τὴν τῆς ὑγείας ἐλπίδα οὕτως οὖν κἀγὼ 
ἁμαρτανόνταςε ὑμᾶς λυπῶν, λυποῦμαι" κατ᾽ ἄλλον δὲ τρόπον εὐφραί- 
γομαι, Ἀλνπκουμένων ὑμῶν, διὰ τὴν ἐλπίδα τῆς διορθώσεως ὑμῶν. ' 
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πις τηοϑὲ (οιγηθηίαίοιβ ἃ δργθεά ἴ9 ἀοἰςδίεἶν 
Ὠἰηΐθα εὐ {Ππ᾿ 6 ἐποορϑέμομϑδ ὈΘΥΒΟΉ, δραίηϑί ὙΠ ΟΠ ρΌη15})- 
τήθης τγχὰϑ ἀδπουησοά ἰῇ τΠ6 ἰογηονῦ Ερίβιϊθ. δ0 
ΤΠδορἢγ},: “ΠΗ πιρδηβ ὈΥ {Π|9 {παί ΟΠΔΥΠΥ ΤΥ 
Ὀ6 βϑῃονηῃ ἰοναγβ [Π6 ΙΒοδϑευθυβ ρρίβοῃ ; ἴοσ {Π6Ὺ 
διαᾷ 41], Ὁγ (ς ογάφι οὗ Ραιι})], γο)δςιθα ἢ! πῈ 8 δρουηίη- 
ΔΌΪο." δοιηθ, Ὠον ον γ, 8ἃ8 Οτοί., τεραγὰ [Π6 τι 88 
Ρὰ ἴογ τις ἐκκλησία, πγεδῃληρ; {6 (ον ἢ] 8 (Ἰτ ἢ, 
κατὰ τὸ σιωπώμενον : ἴον 118, Πα {πΠ1ηΚ8, (Π6 νογά8 
ΤΠ] οιηρ ρέονθ. Βυΐῖ (6 νον ἰἀθη Ὁγ 16 δηϊοηξ 
(οιηπηρηίδ(οτϑ 6618 ριοίογα 6. (ὅ66 (ἢ ἠοΐ65.) 

ΤῊς οὐκ---λὰ 8ἰσηϊῇῆθϑθ ογα (45 οἰϊθη) ἤθη ἔαπηλι 
-- φ΄σιὰηι. ᾿Ἐπὶ μέρους, 5 σῃλῆρα “1ῃ ΒΟΠ16 τηθᾶβυγε, ἢ 
ἈΠ 18 ΟρΡροβρα ἴ0 πάντας ὑμᾶς, 1. 6. (65 οβ. 6Χ- 
ῬΙαΙ ἢη8) ““ 15 οΟἴδηςσβ νν88 80 ριϑδῖ 8ἃ5 ἴο ἤδνθ ἰἤγονῃ 
ἀϊϑστγᾶςθ, ἐπ δ0116 ἨιθαβΏ76, ΟἹ 8}} γουγ βοοίοῖγ." Απὰ 
ἘΠ18 ΒΘ θη δυβίθηΥ {Π|6 86η86, νη οὗ νγᾶ8 αἰ 8ε1ης Εν 
δοθῇ ὉΥ (86 δηϊίδης (Ομ οηίδίοτβ, δὰ οἵ {πὰ 
τηοάογηβ, ἢτϑὶ ὈγῚ Ηαδιη.,  ηΟ ρδγΆρἤγαβοθ {Ππ|8  ὲ 
“Ἐὸγ ἰνὸ δε ηοῦ σηϊονρα τθ αἷοηθ, θθ 4}} γοιι ἴῃ 
ρατί (1.6. 8 {{{|6, οὐ 1 βοίηθ ἀθργθθ,) {δαὶ 1 δῪ ποῖ 
ΒΥ, ἴ6 ἰδ Δἰτοροίπου ρτιανοα γοι; ογ τη ρῥἱαϊα 
ψοτάβ, {ΠῸ ὑγυτῃ 15, [6 δ. σειονοα γοιῖι ἸΏ Κα δῆς 
ΠΟΥ 88 τὴ6, Ὀμΐ γοί (ἢδί 1 ὩΔΥ ποῖ ονορθιγι 6 ἢϊπὶ 
ΠΡ 88 σΌΙ ΠΥ οὗ {θὰ ᾿ποαβῖ, οὐ ἀρργαναίθ (Π6 τηδὲ- 
[ἐγ ἀσδιηϑῖ ἢΐπι, 4}} [δὲ 1 ΒΔΥ 15, {πδ1 1η ρᾶγί, (ὉΓ ἴῃ 
βοὴ 6 ἴΠ6Δ511Γ6) γ6 ΨΟΤΟ ργιονοά Ὀγ Ὠἰῃ." Αηά Πα 
ἀΓΔΏ3]δίοβ. ἰῇ ψίνοϊθ νϑῦβα {11ι18: ““ Βυι 1 δΔὴγ ἢδνό 
ρϑυβεά φτοῦ ἢ6 δι ηοΐ στίανεα το, Ὀυΐζ ἴη ρατί ((πδΐ 
ΓΔΥ ποῖ ἀρρτανδίθ, οὐ ἰὰν ψϑίρῃς οὐ ὮΠῺ} γοι 81]}.᾿" 

Πἀη (86 6. 15 ἰα]ονοὰ Ὀγ ἡγινν 8πα ὈΥ͂ αἰπηοβὶ 4}} 
ἐθοθηΐς (ὐου)πηοη δίοχβ. 

Τῆο ἵνα μὴ ἐπκιβαρώ, 186. (1 {π|η1κ) τὐρεγ το ἀογοα 
"Ὡς αι1ἃ ρσγανίις ἀϊοαιη," ΔΩ]. “ θ6 ἴοο πάτα προ. 
δ)ὸ αἶδο {Π6 δγγ. νογβίοηῃ. Ῥδίβ. 1Ππδιγαίθβ (ἢ:18 ἔγοῖη 
ἌἈρρίδῃ : οὐδ᾽ ἐπιβαροῦμεν τοῖς ἑτέρων ἀτυχύμασι' πὰ 
978. οἱ μὲν ἐπιβαρεῖν τοῖς ἠτυχηκόσιν αἰδούμενοι. “ΓΘ 
ἕογια δ, πούνονογ, 18 Ἰη ἀοἤη!6 1 18 86η86, 8ηἀ ηιαν 
Ῥθὰγ (6 βρη βοδίϊοη δϑδίρηρά ἰο 10 ὉγῚ ὙΠοοάοτοῖ, 
ΜΝ ὮΟ γα 68 11 αἰϊμἀ6 (ο (16 ἀίβρταςθ ἰἤσόνη προὰ αὐέ 
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ΕΟ εἰδιϊδηβ. Βυΐ {Π6 ΌΓΙΊΘΓ Β66Π8 (Π6 {γΓῈῈΣ ἰηίθγο. 
Ῥτοιδιίοη. ἽΝα μὴ ἐπιβαρῶ ΤῊὴΔΥῪ Ὀ6 τοηογοα ““ ν1ἢ}- 
οαἱδ Ὀρίηρ μασά ὑὕροῦ Πέῃ, 1 Μ}}} 88υ," ὅζο, [0 18 
δουίοὶν σοιηδγκοά ὃν ΤΘΟΡὮΥ]. (ἔτσοαι γγ8.) (μδὲ 
{ἢυ9 (6 ΑΡροβι18 51 ΠῚἩ Ὺ Ὀγηρβ τῃ δαὶ αἰΐ ἸῺ ἃ5 ρᾶσ- 
(Δ ΚΚ6Γ5 ἴῃ {Π6 1Π]ΌΓΥ, (δὶ Π6 πκίρσις ἤανα [Β θη 41} ρᾶγ- 
ἔδκοῦβ ἴῃ (ἢα δϑβοϊυϊίοη, δηά (ἰ08 46 6 δρϑοϊνοά 
ἴτοπι ΔῺΥ σῃδιχα οὗ ᾿ῃσοηδβίδηου δηά τη 801Π{ . 
ΟΗΘγα ἴα ργϑαίδγ ραᾶζί οὗ ἴπ6 (ομπηηρηίδίοῦθ, ἃ8 
αἰ5δο Μδοκη. πηοβί οργορίουβὶυ π ϑίαϊκα (Π6 8686. 

6. ἱκανὸν τῷ τοιούτῳ ἐπιτιμία α. ἡ. ὕ.τ.π. ΤΠ Αροϑ16 
ἢονν, δυμηδηο)ν, ϑυρροβίβ γΘΆΒΟῊΒ [ῸΓ ΠΟ] ΠΊΘΓΟΥ͂ 
(ο 186 ρΡαηϊίοηΐ ογιηηδὶ. θη ἢ δᾶγ8 ἱκανὸν, ΜΘ 
46 ἴο πάογϑίδηα εοἰξὴ γεροπέαποο: δηὰ {Π18 τηάΔεορά 
566 118 ἱπΊ0]16ἀ 1η ἴἢ6 τῇ περισσοτέρᾳ λυπῇ 80 Δ[ϊοΓ. 
Τοιούτῳ 18 [Δ Κ6ὴ ὈΥ βοηηθ δηϊίβηΐ δηά πηοβί τηοάθγῃ 
ΟοπμιηδηΐδῖοΓβ 85 θαυ!ναϊοηΐξ ἰο τούτῳ, 1. 6. {π6 1η668- 
(οι Ρούϑοη. ἀπά υπάουθέραϊν ἰπΠ6 Αροϑι]θ, Ὀγ 8 
ΡΘου αν 6] ἸΙοδου, 889 παῖ Ρθίβϑοῃ οἰ οῆΥ ἴῃ νἱ 6 ; 
γε 1 {πὴ κ τ6 οχργθϑϑίοη 18 δαορίθα [0 ϑ0ρρ!νγ 8 
τα Ὶ ψβίος ἰο δοῖ ἰῃ ϑ}} ΔΓ Οᾶ865, ἤθη (ἢ6 
Ρυπίϑῃπιοηϊ οἵ οβδιηάθιβ ἢὰ8 θθθὴ δἰγοδὰν βρνϑγρ, 
Δη4 {πο ὶγ ρϑηϊΐδηοσα πῃἀουθίαα, 
Ἡ ἐκιτιμία, ἰπουρὴ ἴῃ (ἢ6 ΟἸαββίοδὶ τυ ο Γ8 υ864 

ἴο ἀδῃοίθ λοπομῖ, γεῖ 8016 Ε1Π168, 88 ἴῃ Αἰβοῦδρ, 
οἰἰοὰ ὈγΥ εί5., βρη θα ψῆδί 18 ᾿προβθα 848 (ἢ68 
Ῥυῃίβῃηιθηΐ οἵ ΔηΥ οτγίπια; βυρσαεβεϊηρ {ΒΘΓΘΌΥ {Πᾶ0 ἰξ 
ψγ85 [86 να]θα γοϊπι θυγβοιθηΐ ἴῸγ (ἢ6 1] υΓῪ ἴο {Π6 
Ραγίγ δηὰ (0 βοοίϑίυ ; δηΐ (ἢ]5, Ψ θέ ογ ὈΥ ρμεσμπίανῳ 
(45 οἴϊθῃ) οὐ οογρογαί ριιῃηϊβῃπιθηί, ΟΥ̓ 8Βοῃγ6 βρη) 
αἀἴβσταςα ; 88 θγθβ. 80. ϑαρίθεϊ. 8, 10. οἱ δὲ ἀσεβεῖς 
καθὰ ἐλογίσαντο ἔχουσιν ἐπιτιμίων. ΤΠυ8 (ἤΘΓΘ 18. 8 
βοοῖκ οὔ ΡΙΠ]ο οὐ τοναγάβ δῃὰ ρα δ πλθηΐ5, ᾿πβου 64 
κερὶ ἄθλων καὶ ἔπτιτιμίων. Απάὰ 1ῃ (ἢν 8, Δηα [ἢ6 Αοἰβ 
οὔ {6 Οὐυμς!]8, οσδηοηΐοδὶ ρα βτηθη 8 ἀγα (10 Βῃου]4 
66 δ ἔγοιῃ [18 ρβββϑᾶζθ) ἰΘγιηθ 4 ἐπιτιμίαι Δηα ἐκιτιμία. 
ϑ3θο «50 ατοί., ΒεΖα, ἀπά ϑυϊο. ΤΠ 685. 1 ν. 
Το αὐτὴ βυρροδίβ [86 δάἀάαϊίοη οἵ ““ ψιίβουΐ 

ΠΟΓΟ." Αμπά {16 ββιηθ ἰ8 ἱπῃρ! 6 ἴῃ ἱκανὸν, δ ἃ Β 
Εἰ Πἰρο8 ἐγοαιθης ἴῃ {818 ψογά. δὸ [λιοίδη, 1ἴῃν 
10, (εἰεά ὃγ εἴβ.} πλὴν ἱκανὴ ἐν τοσούσῳ καὶ αὕτη 
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τιμωρία ἔσται αὐτοῖς. Ἰ)ετηοβίῃ. ο. ΕὙδυ]  ἀ6πι. μηδα- 
μώς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, τοὺς πένητας ἀτιμάϑετε' ἱκανὸν 
γὰρ αὐτοῖς τὸ πένεσθαι κακὸν. Αἱ ὑπὸ τῶν σλειόνων, 
ΤΏΔΗΥ (ὐοτηπιοπίδίογβ δία Ὁ]Ϊ6. ϑοπιο, ἃ5 Οατοί., ἀυ- 
δυϑῖ., δηαὰ ψαΐο5β, ᾿ηἰογργεί [ἃ (6 γεοδγέεγα. Βιυϊῖ 
{πΠ686 ψογα δυΐ ἴον ἴῃ παπποῦ. ΟἸἰδμογθ, (πογοίογο, 
85 Ἡδιη. δη τηοϑὲ γϑοθηΐ οπθϑ, νουϊὰ τοηογ ἴἴ 
φιαην, ἀπὰ υηδεοτιβίδηά 1 οὗ {ἢ 6 πιυ! 46 4556 16 ἃ 
τοροίπμογ δὲ ἴπ6 Ὄχοοππηπηϊσαίίοη. (ὅδεα Ηδη. 
ἃη4 Ἐοβεπη).) Βαϊ [ἢ6 Ὀγβίδηοιβ δα ἢ. ράγίϊοι- 
Π 1ῃΏ {Π6 ἀαἀοὲ οὗ δχοοιηηιηϊοδίϊοη, ἩΙΟἢ (85 

ΔῖΏΠΊ. 8Π}118) ν)ὰ5 ἰΓδηβαοίθα βου ὉΥ τῃ6 ῬΓ68- 
Ὀγίεγγ. ὅ66 1 (ον. ὅ, 8. ἀπ 4. [{ 5Βῃου]ὰ τγδίπογ 
βθϑίη [ἢδὲ τῶν πλειόνων τη (Δοσογαϊηρ, ἰο 16 ε.8119 
Ἰοαιι6ῃ 41) τηθαη αἰΐ, 1. 6. αὐ ἐΐδ γοδὲ Ὀθβιάθα {Π|6 μ6γ- 
805ῃΠ. Απά 11 6 οπαυϊγοά, πον σουϊά ἴῃ ἐπιτικία 
δ6 5414 ἴο σου!δ ἔγοηι 4}}----ἰ δῆβνογ, (πΠδί [Π6 ἐπιτιμία 
Πότ (οϑἰρσηδῖοβ {ῃ6 ρεπίδλπιοπιέ ἐίδοῖξ, ἃ5 1 ὝΘΓΘ, 
οαγτίοα ἱπέο ἐὐδοὲ Ὦγ 41}1. ΤΠαὶ ΤΠροοάογοϊ 80 ἴοοὸῖκ 
1Π6 ραβ8βᾶρο, 18 ρἰαίῃ ἔγοπι ἢ18 σϑηδιῖ : πάντες γὰρ 
αὐτὸν ἀπεστράφησαν ὡς ἐκέλευσε. Απά 50 Μροηοςῇ. 
δηᾷ οΙἢ. δοίη, ἃ85 Μδοίη. δηᾶ .ζ48ρ185, δἰπηήηρ δ 
Βεοίηρ νϑγὺ ΠΠογαὶ, σοηάεγ ἢ “16 ρστγοαῖ ὨσΡΟΓ," 
ἃ5 1 ἴΠπόγὰ ἢδα Ὀ6θη ἃ βίγοηρ' ῬΡαγίυ {Π|͵Ὶ Βα πὸ λαπά 
πη {Π6 Θχοοπιηπςδίίοη; ΨΜἬΪΟΠ 18 ᾿πργοῦδὈΪ6 ἴῃ 
Π|56 1. δηά ἢ88 ποί ἰδ ἰϑδαδὲ σουπίθηδησο ἴτοιῃ οἱ Ὁ Υ 
ϑογίρίαγα οὐ Ἐσο 65: 4811 8] ἢ βίογΥ. 

ἡ. ὥστε τοὐναντίον μᾶλλον ὑμᾶς χαρίσασθαι----τοιοῦτος, 
“80 (ἢαΐ (80 Γ ἴγοῃη σοΠ Πρ’ [ἢ 6 ΡῈ 5 πη6η1)} γα 
οὐυρθί, οα ἰῃ6 οἵδεογ ἢδπά, ἴο ἔογρίνθ δηᾶ ςοιῃηίογί 
(βϑυςἢ δὴ οὔθ), ἰεϑί, ὈῪ βχοθϑϑῖνο ρυγίϑ πα Ὀ6, 88 ἴξ 
Ψ6ΓΟ, Β 4] ον οα ὑρ." Αἷ τοὐναντίον {Π6Γ6 18 ἃ ο8}86 
οὔ ἰεἀ, ψὮΟὮ 18 ἴο 6 ΒΡ] 164 ὈΥ͂ βοπια ϑις ἢ ψγογ 8 
48 ἴοβα ἅδθονα δάορίεά. (δοο τοί.) Ὑἤογα 15 4130 
8 6}}1ρ818 οὗ βοπια υεγῦ. Βοβθηπι. Β0Ρ}]168 νυϑέϊηι. 
Βυῖ (δῖ 86 θ8 ἴοο ΔγὈ ΓΑΓῪ δὴ 6} }Π1ρ815. 1 βῃου]ά 
τοίου δεῖ. [παάορϑά {Π6 ᾿πἤη ἶνο 15, 88 ἴ ΘΓ, Δ ΚΘῊ 

ἴδε {πὸ πηρογδίνα; 845 οἴθβη. Τὴ βθρηβα οὗ μᾶλλον 
15 βΒίγδηρ ον πηϑίακοη ὈὉῪ Μδοκῃ., ψῆο τοηάθγβ ἢ 
“ἍΤ Γ6 ΜΠ ρΡΊν,᾿" 1. 6. “γε οὐρῇξ τηογα ψΠΠΠΠΡῚγ (ὁ 
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οτρῖνο (δὴ 1 ρυηἰβῃο." Βυξ {Π]18 18 φυϊξθ ΘγγΟ 6. 
οὔ, Δηἀ ἀΓΟΒ6 ἴστοπὶ ποί αἸβοονογίηρ ἴῃς 611}0818 οὗ ἃ 
αἰδιι86 δ΄ϊεγ τοὐναντίον μᾶλλον, ἰῃδη Ὑ ὨΙοἶ ποι ηρ᾽ ἰδ 
ΙΏΟΓΟ ἰγοαυθδηῖ, δηΐ δ τη ΤΠοορ γΪ. {ἢ18 ΒΌΡΡ]1685 : 
μὴ μόνον λύσατε τὴν ἐπιτίμησιν, ἀλλὰ τι καὶ πλέον αὐτῷ 
χαρίσασθε. 

Οη χαρίσασθαι 1 18 ἱπρηϊου ! Υ ορβογνοά ὈὉγ Τῆηθο- 
ἀοτγαεί, {πὶ ΒΥ Ὀαίηρ οΔ]]6 ἃ ἃ χάρις ΟΥ ἴανοιγ [6 
1468 18 ϑιισρεβίοα, {παΐ 1Π6 8} ψἃ8 ργϑαῖοσ. ὑῃδη ἰἢ6 
Τερθπίδηςθ. Ὑδί {{18 566 ῃ8 ἰ00 τοῆηρα δ ποίϊοῃ : 
5066, ὈΥ͂ αἸτροίηρ {Π6 Θχοοιμιηπηϊσαίίοη ἴο Ὀ6 τὸ- 
Ρβαϊοά, [Π6 ΑΡροϑβε]6. ρ]δίηϊν σοησοϊνοα {πὶ {16 ριι- 
ἢἰβῃμπηθηΐ δηἀ [ἢ τοροηΐδηοθ πὰ Ἴσονογοα [Π6 81} ; 
δηά {118 15. ΘνΠςφηΐ, ἰοο, ἔγοπι ἢ18 δά ἀϊηρ παρακαλέσαι, 
“«Δῃά ὄνϑῆ σοιηΐογί ἤπη,᾽᾽ ὉΥῚ ψὨΙΟΝ 1 ψουϊὰ υὑπάογ- 
βἰδῃα ““ γεσοῖνθ ἢϊπὶ ἀρϑίη ἰπἰο ἕανουγ.᾽᾽ ΤΠΘΟΡΉΤΙ. 

- ΘΧΡΙΔΙη5 1 ἀνακτήσασθε, θεραπεύσατε: ἀῃὰ ἢδ δἀάϑ: 
ὥσπερ εἴ τις μαστίξδων τινὰ, μὴ μόνον ἀπολύσαι: αὐτὸν, 
ἀλλὰ καὶ τὰς πληγὰς θεραπεῦσαι προτραπῇ. | 

ϑοΙηθ, 88 Οτοῖ., υῃάογϑίδηα [}}18 ἔογρίνθηθ88, ὅζα. 
8ἃ3 ἸΠΠ]οδ ρ' ΠΟ τῇοΓα [ΠΔη ὈγΑΥοΥ {παΐ (ἢΠ6 αΙβογάθυ 
1ηΠ]οίοἀ Ὡροη πὶ 48 8 Ἰπαάσιησηΐ ἴῸΓ 5ϊη, πιρῃί Ὀ6 
τοηονρα. ΑΑμῃά 8 τοίοιϑβ ἴο Μεαῖϊί. 18, 18. δηὰ ᾧ 
Μδου. 4, 82. Βυΐ {Π6Γ6 18 ἢο ῥσγοοῖ, Ποῦ δνϑὴ ργοδδ- 
ΠΥ, τῆ δι {Π6 ἀἰβογάογ δα σοηεϊηποα τΠ5 ἰΙοηρ. Α 
τη οἢ Βδογίογ ν]διϊδίίοη ἰμδη {Πᾶΐὶ νου ϊα βοῦν τπ6 
ῬΌΓΡΟΒ68 1πἰοηἀ θά, ΠαιηοΥ ἴο πιογΈ ν (Π6 ]υδὲ οὗὨ {Π6 
Δα] αυθηΐ, ονης6 (ἢ6 ΡΟΥΘ Γ οἵ ἴῃς Δροβίϊθ, δῃηὰ 6 
8Δῃ δννίι! ΟΧΘΙΏΡ]6 ἰο {Π6 ρΘΟΡΪθ. 

9. μήπως τῇ περισσοτέρᾳ λύπῃ καταποθῇ ὁ τοιοῦτος, [ὲ 
18 δίγδηρα (δὲ πιδὴν (οιητηθηϊδίοῦθ, ἢᾶΥ, ονθῃ Τ ἢ 60- 
ἄοτγ. Βῃου]α ἰηέογργοῖ καταποθῃ οὗ 138 Δρφηδοηΐϊηρ {Π6 
(Βειβείδη (δ ; ἰὸς ψῃϊοἢ ποίίοη {ἢ 6 Γ6 18 ἢῸ ϑιρρογῖ 
Ϊὴ [πὸ ἴογος οὔ {π6 ψογὰ 1186], ΠΟΡ ἴῃ ῬγοῦδὈ} γ. 
Εοτ ἰ06 Αροβίῖίθ σου ηοΐ ἴῃ ΡῬΓΟΡΓΙΘΙῪ δι ρΙοΥ {πα 
ἀγτρυπχθηΐ. ΠΟΓΘ 18 ἤ6ΓΟ ΘΥ  Θητν [16 [Δ11118Γ τὴ6- 
ὍΔΡΠΟΓ ΕΥ̓͂ ΨΏΙΟΝ 6 β4Υ ΔΠΥ͂ ΟΠ6 18 ον οἰ πε 
1} στγιοῖ, ἀγονποά ἴῃ στο Τῇ πδίυτα οἵ {Π|͵ τηθ- 
ἸΔΡΒΟΥ 8668 ποί [ὁ πᾶνε Ὀθθῃ νψ6}} οοηςοὶνοα ὈΥ 186 
(οπιμπηθηίδίογδ.. ΤὮι5, ἴον Ἰηβίδηςο, ΒοβΘηΏ. σοηϊ"» 
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αἴ6Β οι, Οἀ. 9, 7ὅ, ὁμοῦ καμάτῳ τε, καὶ ἄλγεσΓ 
ἑμμὸν ἔδοντες, Αηά Οτοῖ. {118 [6 τογιῃ ΔΒ ΨΕΓΒ ἴο. 
(6 Ηδῦ. . ἔφ ϑισαίίοιυ τ», “Ὠϊοΐ, 18. υϑϑὰ [ῸΓ 
ἀπολλύειν. Βυΐ »3 βρη ᾷθβ τ ΓΟ ΪῪ [0 βυγδ οΥ ὍΡ, 
ἃ8 ἃ ΠΙΟΠΒΙΙΟΙΙΒ Ῥοαβί νου 8 πῃθιδὴ Ὀθίηρ. 80. 
ἀναρπάδϑω [τα]ΌΘΏΟΥ ἴῃ (ἢ ΟἸά Ταβίδπιθηί. Ἀπά 
806 ΡΒ. ὅ], 6. ϑγιῇπι. ΥὙεί (ἢ6 τϑίϊο τηρίδῃπογθ 18 
μοέ βϑυςσἢ λόγο, Ὀὰΐ ΓΑΙΠΡΥ βθοιὴ8 νῆδί 1 ἤδνθ ἀῦονο 
ϑηιρροβίθα. 1 τσ οἰ6 βανοῦαὶ ΘΧΔΙΡ[68 τη ργοοῦ οὗ 
(μ|8;: θυΐ 1 ἴογθθδι, θθοαῦβα (προ τγεῆθοιοη) 1 
τὨϊηἸς 10 ργοῦδῦ]6 ἰῃαι {π6 Αροϑβέϊα ἢδα δοέξ [8 ἔογθ- 
οἰπα πιθίδρθοῦβ ἰῃ νίθΝν. ὅδο ὙΠεοσογεί. ὅσπερ ὑπὸ 
ρίου τινὸς, ἢ ὑπὸ χειμώνος, ἢ κλύδωνος, τῆς λύπης. [η- 

ἀορά,ΓἼ ἀπ ηοΐ τηϊϑίδίκοη, ἢ ᾿αὰ τὴ τη (6 θ68- 
{1 ρᾳ5βᾶρο οὔ (6 Ῥβδ] 191, 194. 2, 8, δΔηά 4. ““ΤΠΟΥ 
δὰ δα ον θα 185 00 αυἱοκ: ψῃθη (ΠΟΥ 6 6 80 
ΓΔ ὨΓῸΠν ἀΙβρίθαδθα αἱ 08. Ὑοα, {π6 ψδίθγβ δά 
ἀγομνηρά υ8 : 8η4 {6 βίγοδη) ἢβἃ σοηθ οΥθὲ ΟΌΓ δου]. 
Τηο ἀδὲρ Ψψαίφγθ οἵ (π6 ῥγοιὰ ᾿δὰ ροῇθ Θν 8) ΟΥΘΥ 
ΟἿΣ 50}. Απά 5. 69, 1. ““ϑανθ πο, Ο σοί: ἔοσ 
(π6 ψαῖθια δῖα σοί ἰῇ δνϑῇ υηΐο πΊΥ βου]. Απηά 
1 λιηθηί. 8, δ4. “Δ αίεοιβ ἥονρα ονοὸῦ τῶν ἤρα ; 
ἔπη, [ 864, 1 δ ουἱ οἵ" δ66 αἰϑο ΨΦο0 80, 14. ΤῊ 
ἀρφφρισυσιίοη ἤσγα δἰϊἀθα ἐο ὃὉγ δὲ, Ῥϑυΐϊ ᾿ηδὺ Ὀ6 σοη- 
βἰάογοα 45 ἀθδιίἢ ἴγοιῃ -ονογ-Ποσίίοη, ΟΥ̓ 5οἰ{-ἀθβέγιο- 
οὴ ἔγοπι ἀφβρδιγ. ' 

8. διὸ παρακαλώ---ἀγάπην, ““ΓΠαΙοίοΓΘ 1 ἜΧΠοτιί γοῦ 
(ο ςοηῆγπι γοῦγ ἰονο (ο ἢϊπι." 80. πηοϑί {ΓΔ 8] δου β 
Τοηάθσ. Βαΐ σον 15. Ὡοΐ ἃ δ {4016 ἰοτ ; ἴος 

 4πὸγ Περι δὲ γοὶ ἀοῃς μοί ἶηρ ἰονναΓ 5 γοβίογληρ Πἰπῃ ἴο 
Ζπ6ὶν ἶθνθ. Κυρόω ΡΓΟΡΘΙΥ 5: 1ῆ.68 ὑο οσογγοδογαΐθ, 
ἕο πιαΐπο ἤἔγηπι ε πὰ 80 ἤθγα (Π6 οσοπίοχί δηά οἰγοι- 
Βίδς68 οὗ ἴΠ6 ο886 γϑαῦϊγο {Π6 86η866 “" πη ]6 ἤἢϊτὰ 
Ἀ0Γα οὗ γοὺγ ἰονε,᾽" ““ββυγα μίτη οἱὗὨ 1{,᾿ ἡδηγοῖγ, ΒῪ 
ΒΟ116 Ρυ]!ς (ἐδ οην οὗ ἰ{, '.6, (6 δηηπ]πηςηΐ οὗ (ἢ 6 
ἃοί Οἱ ΘΧΟΟΙΏ ΠΟ ΟΔΊΙΟΙ, ““ τ8..6 βι|το [ἢδ΄ ΓοσΟηοὶ- 
λιαϊϊοη." ϑβυιοῖ 18 υπάουδίραϊγ {ῃ6 βθηβϑα οὗ (Πὲβ 
ϑϑριληρἧγ :ἀἸοιοα] ρῃγαβο. ΓΠυ5 ΤΠ ΘΟΡΥΪ. Ἔχρλδῃβ 
ἅτ: βεβαιῶσαι ἀγάπην, καὶ μὴ ἀπλῶς, καὶ ὡς ἔτυχεν, αὖ- 
τὸν παραδόξασθαι. 
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., Ὁ. εἰν τοῦτο γὰρ----ὑπήκοοί ἐστι. "ΓΘ ΒΟ ΘΟ 18 
"δ {πὸ ραΓΑργαβϑά : ““ ΣΖοι πιαν ζογαίυο ἐξηι ς ὡεῖ 
Βάᾶνο ἱπάεϑα ΔἰΓΟΔΑΥ͂ δηϑνοῦθα (6 ΟὨΙΘΓ ρυγροθα 1 
Πδά 1 νον, ὨβΠΊ6]γ, ἴο ρυΐζ γουγ ορϑάϊβηςα ἰο {Π8 
ῥγοοῖ." Ἵνα γνώ τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, ᾿ϊἴφΓΆ}}γ, “(ἰδὲ 1 
τηὶσῃξ Κῆον ἴῃς ῥγοοῖ οὗ γοι..᾽" δο Ρἢ}]. 9, 292, τὴν 
δὲ δοκιμὴν αὐτοῦ γινώσκετε. ΤΠ6 ΑΡΟΒΕΪΘ᾽ 5 πιθΑΠ ἢν 18 
ἔστι ογ πηοϊἀοα ὈΥ [Π6 ψοτᾷδ [Ο] ονίης : “ἡ ΠείδοΥ 
γ6 8Γ6 (. 6. ΨΕ6Γ6) [ἢ δ] ἐΒϊηρ8 (ἰ. 6. δἰοροίῃθγ) ορε-᾿ 
ἀϊοπηϊ." [{15 ΠΙΡΏΕΥ ορβθενϑα Ὀγ ἰῃς δησιθηΐ (οιῃ- 
τιϑηΐδίογβ, [δι ὈΥ ἀν 6] Πρ οἡ {ἢ18 δὲ ςἰγοιμηβίθῃςσα 
1ῃ6 Αροβ[6 ἰηΐδβ, (πὶ ἢ οχρεςίβ {π6ὶγ ορϑήϊρδοθ 
Ὁ ΗΝ ὈῪ τϑϑίογιηρ; (6 δχοοιμμμμηϊσαίοα ρογβοη (0 (ἢ6 
σπιιγοῦ. 

10. ᾧ δὲ τι χαρίϑεσθε---ἐγα. [1 15 ηοζ ῬΙΟΡΘΙ {0 
ῬΓ688 ΟἹ {{Ἰ8Ὸ βθῆβδθ οὔ {Π686 Μογάδ, Ὑ ΒΊΟΝ ΠΊΔΥ Ρ6 
ἰλκοη ψ που ᾿πλ διοη. ΤῊΘ 66 Π86 18 ΨΜ6]} ὀχργοϑερά 
ὈΥ «48ρ᾽ῖ8 85 [Ὁ] ον 8: “ἴῃ οἰ θὺΒ 10. 10118, 7118 
δηυϊδίθηι οἱ ἰθηϊξαίοπι δηΐτη! ργοαυουῃέ, ἢ6η)0 6 6ν 
(15 νοβ 5βϑδαυϊίαγ, φυὰπι 6ρο." Μάδρκη. 1πὲγοάμ065 
ἀπ βδηΐθῃσα {{π|8: ““ ΝΟῊ ἴο δησουγᾶρδ γοι ἰο ἀ6 
118. 1 ἀ850Γ6 γοῦ (ῃδι," ἕο. Βυΐ {15 15 ΝΟΓΥ Ρὑγ6- 
σλτοι8, 8ΠηΠ6 β6διη8 δί νϑγίδησθ ἢ (ῃ6 ΔΡοβΕ1ρ᾽ κ 
τηοδηΐηρ. Εογ 1 αρτῦρο νι (ἢ6. δηοίθηξ δηἃ βοῃ8 
πιοάδγηῃ (ομπηδηίείοζγθ, (Πδὲ 1{ ἸΏΔΥ Ὀ6 ἰηοΓγεα ἔγοπ 
1656 ψοΣαβ, ἐμαὶ {π6 (ὐοτ 1: 8η58 Θηἐργίϑιηθα ἃ εἰδή 
ἴον {π6 τοϑίογαίοη οὗ (86 το δηὴ ρεγῆδρ5 Π84 
εἰρηιβοά {παῖ νίϑῃ ἰο [ἢ6 ΑΡοδβιῖς ὃὉγ Τπο ΒΥ δηά 
Τηυ8. δὸ ΤὨΘοάογοί. 

10. εἴ τι κεχάρισμαι. ΤΠ6 Βρη86 18 Ν6]} οχργαββεά 
Ὀγ Εοβθημι. 85 ἔθ] οὐ : “ Εογ νῃβίονον ἱ πᾶνς Ποσθὺν 
[οτρίνεοη ΔΥ Ομ, [1 σδη δ6 5αϊ4 9 ἤβνς ἐογρίνος, 
Ιοτρῖνθο ἴὉ ἴον ψοων 8868, Δηἀ [0 65} }ὦ την τοραγά 
ἴον γου.᾽ Ἔν προσώπῳ Χριστοῦ, ΤΙΪΒ 181} απάφῦν 
βίθοα Ὀγ τηοϑῖ (οπθηΐβέοσβ. ΤὨοορΒγί., δίδεσ οὗ» 
βογνίηρ (Π8ι [Π6 ΑΡΟΒΆΪΒ 0868 (ἢξΞ ΘΧργθββίοη, {δαὶ 
6 Π0ΔΥ ποΐ βοϑῇῃ [0 δᾶνα σοηςράρᾷ (ἢ6 ξογρίνοηθσας 

εἰ Βγ {πὸ τυογάβ “ ἴοσ [8 οαυβα ττῖζε 1," νν πεϑὰ ποΐ υπάογ- 
οἰαπὰ “ ἕογ τη5 σαυβε οηἶψ,᾿ Ὀαϊῖ οἠϊεῖν. Ἀη ἰάϊοτῃ ἐγεφαρηῖ Ὀοτ ἴῃ 
ἔνε ϑεγίρμίατγαὶ δηκὶ (ΟἸλθοῖςαὶ υυχιίειβ, τὸ “ 



4,4, ῷ ΟΟΒΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 11. 

οὔ δοσουηΐ οὔτηδη, οὐ ἔγοιῃ ἢ υπηδη πιοξϊναδ, ἜΧΡ 418 
1 δα δαυϊνϑίθηῖ ἰο κατὰ Θεὸν, ἐνώπιον τοῦ Χοιστοῦ, καὶ 
σανεὶ ἐκείνου τοῦτο κελεύοντος, καὶ ὡς ἀντὶ προσώπου. 
Βυΐ 1{Π|8 ἰαϑδὶ ρίοβϑ 18, 1 {ΠῚ Κ, ΘΓΓΟΠΘΟΙΒ. ἢς γοϑὶ 
ΤΩΔΥ ὑς Δαιμητιοά, δΔη 15 σΊΘΔΕΟΥ δι ρογίογ (ο {π6 6χ- 
οδϑἰ(ΐοη οὗὨἩ βοπα γσϑθοθηΐ (οιηπιθηίαίογβ, γοἑ σἱοσὸ. 

ἐιούοῦπι: ΘΧΡΙΔΙΠ5: “488 1ἢ {Π6 ργθϑθῆςα οὗ (ῇηγίβί, 
16 ,ογὰ οτπα ΟΒυτγοῖ, 80 ἰο ψοῖρῃ τὶ βου! ἃ θ6 
δοςορίθα ὈγΥ πῇ; δηά {πογοίογα ποῖ ἴσοι ἰανΥ, ΟΥ 
ΘΙΏΡΙΥ 1ΟΥ δἱ γοὺυγ οὐθάϊθηςθ." 

11. ἵνα μὴ πλεονεκτηθώμεν ὑπὸ τοῦ Σατανὰ----ἀγνοοῦμεν: 
Ου (δ6 ᾿ηἰοτργοίδίοη οἵ (ἢ 88θηΐθηςς (ΤΟπιΘηΐδίογβ, 
Ὀοίἢ δηςθηΐ δηά τηοάθγῃ, δγα {Π{|1|6 ἀργθεα. Π6ο- 
ἀογοί δηά ϑβοιηδ πηοάθγῃϑ (δα 1ἰ ἴο0 11Ρ]Υ : ““ 168 {Π|6 
Ῥέγϑοη ἴπ αιοϑίίοη βου! θ6 ονθγοοπια Ὁ. {Π6 ψιοΚοα 
{Ὠουσῇί (ηδηγοὶν οὗ 561 ἀ βέγις!!οη), ἢ] Οἢ τῆ Π 6 ν}} 
υρσροβίβ." Βιυΐ {}}}8 18 ΨΟΓῪ ἤδΓβἢ), δη 86 ἢ) ἃ 8686 
σοδηηοί Ὀ6 οἰ οΙ6ἀ ἔτοιῃ (ἢ 6 ψοΓαβ; Ὠρ Ποῦ ψουἹὰ 1 
6 8υϊ140]6 ἠ6γ6. Ἐοβϑητι. δχρ δι (ἢ 0.8 : ““ Ὧ6 ΟἱΓ- 
ουμπιν ῃἸΔΙΏΓ 8 ϑαίδηᾶ, ου}08 τηδο δ] ΟΠ 6 πὶ ΠΟῊ 
ἸΡΏΟΓΔΙΏΙ ;᾿ δη4 ἢ Οὔϑεσνεδβ: “" γδγεθαίγ ΠΘΙῚΡ6 
ΑΡοϑίοϊιι8, Ὠ6, ἰῃ 6681] ΓΕσορίοης 1η αἰϊαα ἰθριβ 6 
ἐδγθηἀᾶ, θθ πα ογρὰ ἴρϑιπὶι δήδος5 (ον Π}18, αἰ χαοά 
“υΐϊηυ5 ἱππροηογοίαγ, ὑπά6 ΤΠΠγιηογο8 γε αὶ ροβϑϑθης 
δα οτγι π] Δ [068 ΓΟΡΘ᾿ Δη 448, φυϊθιι5 δαίδηδ Ρ6Γ 8108 
ΤΩΪδίΓοΒ νοϊπηϊδίθπ) Θοο 6818 4 ( ἢγιβίο 816 ΠηᾶγΓ6 τη0- 
ἸΙἰοδαῖιγ. Θυᾶὰ ἀκ οδιι58ᾶἃ τοϑυϊ ΟΠ δῖ ΟΧΟΟΙ ἢ Ϊ- 
οἰ Ὡοῃ 060 σοῃορϑϑὶξ διηΐς 5, βααὶ οἰΐδηη ξυϑδϑι οἵ 
σοπιπιρηάδν!." Απὰ {ἢ 18 βθο8, ροὴ (6 ψΠΟ]Ο, 
ἴο 68 οογγθοῖ νίαν οὗ [ῃ6 8Β6η86. (66 4130 .48ρ13.} 
ΤῈ Αροϑίϊ6 τπηϑδὴβ ἰὸ δάάδιισθ ἃ σθᾶϑοῃ ΨΥ δα 
βδῃουα σοησοάσ [Π6 γοοϑὶ, δηά {Π6Ὺ 1086 Ὧο {1π|6 ἰη 
σαγγγίηρ 10 ἰηΐο οἴἶδβοί, ν!Ζ. “(πὰῖ ψ͵ὸ πιδὺ ἢοΐ Ὀ6 
οἰγουτηνοηίεξα Ὀγ δεαίδη, ψῆο (48 Μδοΐκῃ. ραγδρῇΓ8568) 
ἀπάογ ρῥγοίθηςα οἴ ἀυίγ, ἰριηρῖβ 8 ἴ0 Ρ888 56 νοῦ 
ΘΘΏΒΕΓΟΒ, ἴο ἀγῖνα οἴἴδηάοιβ ἴο ἀδϑραῖν, δηα ἰο ἀδῖογ 
ὉΠ Θ Ιου γβ ἔγοιη τοοϑίνηρ ἰῃ6 ΟοΒβροὶ.᾽ ηάεοτγ 6 
ψοΟγάβ οὐ γὰρ αὐτοῦ τὰ νοήματα ἀγνοῦμεν ἰΠ6Γ6 18 (1 
(Ὠ1ηΚ) σους]! δα δὴ δάιποῃιίοη : “ ἴογ 6 δῖ Ὡοῷ, 1 
(τυ8ῖ, δη ομρσἧξ ποὲ ἴο Ὀ6, ἰρῃοτδηΐ οὗ 18 σοηίΓ-» 
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'νδῆσδϑ᾽ 8Ππη6 ἀδνίοοθβ ἴο δηΐγαρ υ8.᾽ (ὅε6. Οτοί. δηά 
Μδοκη.) [ἐ 18. ψε]} σϑιημαγκοὰ ὃγ ὙἙποοάογοί, (μαὶ 
δανιηρ ἐπδογίοα οὐ ἰπγοση ἱπ᾿ ἰΠ8 τοβθοϊίοη, ἰῃ6 
-Ἀροβῖϊβ σϑβιιπηθ8 ἢ8 παγγαίίοηῃ. Ὑδυβ, Ὠανίηρ, ΓΘ-᾿ 
Ἰαϊεαὰ δὶ δὰ μαρρεηθά ἴἰοὸ πΐαὶ ἰῃ Αβδία, ἢθ νγῶ8 
ΠΟΙΏΡΘΙ θα ἴο 887 ὨΟῪ ΒΙΠΟΘΟΓΟΙΥ ἢδ6 ρῥγθδοῃθά ἐξ 
ἀοθϑρεὶ. Τἤδη ἢα 565 ἔογίἢ 8 ἰονα ἰοναγάβ (ἤδιῃ, 
[6] Πρ {ποτ τί ἢ6 τιϑῃθα ἴο 866 [ἤθη Ὀοίοτα {Π6 
Μαοεάαοπίδη8. Τἤεη, Πανίηρ βδοαιιαϊηοα [δαὶ ψ τὶ 
Π6 σϑιι868 οὗ {Π6 ἀοἶδΥ, δηα πδάθ τηϑηκίοη οὗ ἰνΐ8 
ΒΟΓΓΟΥ,, Δη4 ἰΔκρθη ΓΠΘΑΒΌΓΟΒ ἔὸς (ἢ γο- δ ηγ βϑίοη οὔ 
ἴῆθ ἊἽχοοιηπηυηϊοδίθα ρογβοη, 6 γοβυμ)68 (ἢ 6 {Ππτρδά 
οὗ Π1Β Ὠαγγδίϊνα. 
. 19, 18. ἐλθὼν δὲ εἰς Τρωάδα----ἀδελφόν μου" ““ Ἡανϊηρ 
ϑοπα (ΠΑΠΊΕΪΥ δἴϊον στρ [6 ἢγϑι ΕΡρ 8116) ἰο (ῃς 
Ἰτοδα ἴον {88 σσοβρεὶ οἵ (τὶ βὲ (1. 6. ἔου [Π6 ρυγροβθ 
οἵ ργϑδοϊηρ 1). Βυ {Π6 Ἰτοδὰ 18 πηϑδῆϊ [86 οομη- 
ἐγ οἵ Ττοδβ. (866 δεῆίθυβ,. 1,6 χ.) οβϑηιη. γϑιηδγκϑ 
ἐπαὶ (ΠΟΥ 18. ἃ γαΐδσθησα ἴὸ δὶ 15 τοϊδίϑ δὲ Αςίβ 
20, 6. 2 ΤΊμ. 4, 18. 

12. καὶ θύρας μοι ἀνεωγμένης ἐν Κυρίῳ, ““ Δῃ  8η 6Χ- 
ἰθηβῖνα ορρογίυῃ!Υ οὐ βργθδάϊηρ (86 Θοβροὶ δείηρ 
Δἰοτάφα ἴο πι6." ὅ66 1 (ογ. 16,9. Ὅτοῖ., Ηδγάγ, 
δη4ἀ Βοβϑημῃ. ψοια τοηθν [π6 καὶ φμαριυῖδ, ἩΏΟΝ 
Β6ῃ86, τοί. 8808, 15 ΓΟαυΪΓΕα Ὀγ {Π6 βαπεϊπηθηΐ δηά 
[ἢ6 σἤδηρο οὔ οοηδβίτιοίίοη. Τῇ 86η86 Μ1} (ῃ6ῃ Ὀ6: 
“ΔΓ ΠΟ ρἢ δὴ οσοϑϑβίοη ψγ88 οὔδγοα τη6,᾽᾽ καὶ Ὀοίη 
υἱ ἴογ καίπερ. Απα [ἢ}18 πη οΓργοίβϑι οι 18 ἐρεῖ μα τ 
Υ 186 δυῖπογν οὗ ὔσυπιθη. ᾿Εν Κυρίῳ 18 νΑΓΙΟυ ΒΥ 

ἐχρουηάοά, οἰζπογ “ἦς Ἰη ἐἢ6 ᾿ιυιϑίηθ88 οὗ (Π6 [,οτά,ἢ οΓ, 
Ὑ]ἰοἢ 1 ργοίογ, κ ὃν τῆς Γογά, (Ὠγουρῇ ἢ15 ρον ουαὶ 
ορογδίίοῃ, ἱβγουρῇ δἷ8 ργονι ἀθηοθ." : 

18. οὐκ ἔσχηκα ἄνεσιν τῷ πνεύματί μου, “1 ὨδΔα Π0 
Γαδβέ (0 τὴν βριγιι. ΤῊΗΪ8 οθθηπι. ἱπίσθγργείβ οὗ Ἰω- 
δἰΐθποα {11 μ6 βὰν ΤΠΔΟΊΒΥ δηὰ 1118, ἀηα Κηρνν 
μὰ ἢ 15 ΕΡΙ8116 ψου]ά Ὀ6 τοοεῖνβά, Αηά 80 Ποάάσ. 
δη Μδοκη. Βαὶ (δὲ βθϑιηβ (00 τη οὶ ἰονοσίηρ (ἢ.6 
36η86, Οἰδοσ τωοάθγῃ Οομπηπγοηίδίοιβ αἰνα δι ἃ 
νᾶριθ δηα υηπαἰἰϑίαοίοτΥ δοσουηΐ οἵ {1Π|1|8 ροίηί. Τῆς 



ἀῷ .Φ ΠΟΚΙΝΤΗΙ͂ΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1]. 

αὐοὶθὴ 8 666 πὶ ἰῸ ἤανε δα ἃ ἔατ σἰδάγες ρογσερίίου οὗ 
16 86η86, Τίνα [δοϊϊηρ οὗὁἨ τ6 ΑΡοβί6 ν8, ἀσυδί- 
1685, τοσγοῖ ἂἵ {πΠ6 αθβοησα οὗ Τιίὰβ ποῖ αἰογάϊηρ ἢξαι 
ἼὮ6 πιθδη8 οὗὁ τᾶ κιηρ {Π6 τηοϑὲ οὗἉ τπαὶ (4007, ΟΥ ΟΡ- 
Ῥογαηϊίγ, ψ ὮΙ 88 οἤεγοά οὗ βρτοδαϊηρ τἶἴ6ὸ (σ8- 
Ῥ6]. 80 Ἱπεοάογεί : σῴόδρω τὴν ψυχὴν ἠνιάθην, πολ- 
Δοὺς μὲν ὁρῶν τῷ κηρύγματι προσιόντας, συνεργὸν δὲ τῆς 
τούτων ἐπιμελείας οὐκ ἔχων' οὐδέπω γὰρ ἀφῖκτο πρὸς 
ἦμας ὁ Τίτος, ὃν τῆς ὑμετέρας προμηθούμενος ὠφελείας 
ἀπέστειλα πρὸς ὑμᾶς" οὗ δὴ χάριν ὡς τῶν πόνων οὐκ ἔχων 
τὸν κοινωνὸν, καταλιπανν αὐτοὺς ἐξεδήμησα. Δηὰ 60 
ΓΠΘΟΡΉΥΪ. : ἐθλίβην, ὠδυνήθην διὰ τὴν ἀπουσίαν τούτου 
--ἐνεποδίξετο τὸ ἔργον ἐκείνου ἄποντος. [ἰ ἰ5 οὐδαγνοά 
Ὅγ Τιεσαόγοῖ, (ἢδὲ (ῃς Αροϑίϊα, ποὶ ψιδουΐ γραδοῃ, 
ΤΉΔΚ68. {Π|8 πηρητίοη ὁξΐ Τίς, βίης 80ς}} ἃ ΨΥ οὗ 
Βρεακίηρ ψοι]α 6 (ἢ δίγοησαϑῖ Γεσοπι)ηιοηάαζίοη οὗ 
Ἦϊπι ἴο {Π6 (ΟΥΙΠ ΠΙ8ΏΒ. 
Τα τὸ μὴ εὑρεῖν ἀοροηά5 ὑροῦ ἐκὶ τη ἀογϑιοοά, ἱ. 6. 

ὅς ὅψ ΤᾺΥ ποίὶ δηάϊηρ : ἃ ἑοπϑιίγαοσίίοη, οὗἨ νἢϊοῖὶ 
Ἐοβοηηι. δά άπμοθϑ οχδιηρ]68 ἔτοσι Ῥοϊγῦ. 10, 86. δὲ 
9, 17. 1 ποιὰ δα ἐπαῖ ᾿ς 15 ἐτεαυξηξ ἰπ Ἐπυογά., 
8δη(, ᾿πάἀδ64, ΘνοιῪ σοοά ὙΓαΓ. 

18. ἀλλὰ ἀποταξάμενος αὐτοῖς. Μδοκῃ. τοηάθγε 
ἀλλὰ ἐξονεξονε, 1. 6. Ὀϑοδιβο ἴ δὰ Ὧο Ὠοῖροσ. Απὰ 
115 ἰ5 δυρρογίο Υ͂ (Π6 ΔυςῃοΥ Υ οὗ Τοοάἀοῖοῖ 70υδὲ 
τἰεα, Βυῖὶ ἰξ βθθπ!β ἰο ργοσθοά ὑροη ἱπρυβοιοηὶ 
στουπάν, ἀπ ἰΒ ἢοΐ ἀοίηρ' Ἰυδῖῆῖςα ἴο {ἶν6 Δφοβίϊα. 
Οἰδοῦ [πἰοιργοίεγβ ἰαὺ {Π||6 ΟΥ ΠΟ βίγθϑ ὑροῇ 1Π6 
ἀλλὰ, Ὀπι ἰγοδὶ 1 88 ἃ Ῥϑγι 618 οὗ ἰγδηβί(ου ; ψΒιοὴ 
ὦ οδηηοΐῖ ἀρρτουθ. ἴϊ γαΐπον 866 118 0 π)8 ἴο ΟΔΤΕΥ͂ 
ψἸτἢ 10 ανοῖ τηραηΐηρ, τ ῃϊοἢ πηᾶν ΡῈ ἐπ5 δυρρ 64 : 
“Βαϊ, Ἰονονοῦ (θθδοιηρ δι 1 οοὐ]ὰ ψΠΠουΐ (ἢ δ 
δαοηθῆϊςξ οὗ ἢ18 δαϑιϑίβησθ),ἘῚ 646 δαάϊδυ το {πδεὰ (ἰ. 6. 
{86 ΤΙΟ]ΔΠ8 ; ον (Δὲ 15 πα δι. 18 τηρδῆς ὈῪ αὐτοῖς, [86 
οοῃϑίγαοιοη θείης ΨἬηϑί 15 οΔΠ 164 {πὸ πρὸς τὸ 7 
μενον»), δῃὰ τυϑηΐ νὰν ᾿ηἰο Μαςδάοῃ!α.᾽" οἱ ἢ ἰγξαῖϊδ 

᾿ΠΦ ὙΒΟΟΡΆ]. δα ρρ 165: οὐ διέγρεψα πλείονα χρόνον ἐκεῖ στενοχω» 
ϑονμενθε, ᾿ - : 
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τ0 15 25. ἃ ΝῸΧ ἈΓΕΘΡΉΔΏΒ; 6. 4. “Θχρϑϑβὶ Ἔγοβάο, δὲ 
Ῥτοίβεϊυβ βιπὶ ἴῃ Μαοραοηίΐδηι.᾽" ΤὍΠ6 σομῃρ] δία 
ρἢγαβ ὈσουτΒίη Ζ9οἢ. 4, 48... 

14. τῷ δὲ Θεῷ χάριφ--- Χριστῷ. ΤΊΘ ΘΟΠΒΘΧΊΙΟΗ 
ἤργα 15 ποῖ ψγ)ὲ}} ἰγασρά ΒΥ οἵιγ πιοάθιῃ (ὐοιπιηθηΐα- 
ἴοΥΒ, Θβρθ οί γ ον. δϑόπιθ ἔγθαΐ {Π6 δὲ 48 ἃ ρᾶΓ- 
τἰο] 6 οὗ ἰγδηβιίίοη ; ψῃϊςῆ 18 σοηνεηϊθηΐ οηουρῇ, δαὶ 
ποῖ }113{}{ 4016. ΤΊ6 σΟΒΏΘΧΙΟΙ 18 Δ ΠῚ ΓΔΌΪΥ ἰγαορὰ 
ΌΥ ὙΠΘΟΡΗΥΪ. 8498 ἰοΠ]}ονβ: “ς Ηδνίηρ οπυμπηογαίο 
ΤΩΔΏΥ ρτίοίβ δηα ἐγοῦ 68, {πὶ 1η Α5814, (ἢδὲ ἰη {86 
Ἴτοδά, (δι δείϑιηρ ἔγοπὶ ἢ18 Ὀοίηρ ρτγονοηΐθαά ἔγοπι 
ὉΟΙΏΙΠΗ ἴο (ἤθη ; Ιη ογάοθυ ἰῃἢδί ἢ ΠΙΔΥ Ὠοΐ «βδθίη ἴὸ 
ΤΟΟΚΟΠ ὕρ 4} [ἢ 686, 85 1 1π.ἃ ον Δ} πρὶ 5ριγίϊ, 6 
ααὐά8 : ΤὭδηκϑ, ἢονανον (δὲ) θ6 ἁπίο Οοἱ;," ἄτα. 

14. τῷ πάντοτε θριαμβεύοντε ἡμᾶς ἐν τῷ Χριστῷ. 
Ὕθ686 ψοΓα 8 ον (ἢ6 σγομπά οὗ ἰῃ6 {Πδηκερίνίησ, 
ῬΔΙΊΟἾΥ “ Ὀ6οδιι86 ἢ6 οὐσμδοέῇ ὡς ἐο ἐγϊωρπιρὶ." ΓΒ 
“Ηιρὴδί ϑεη8ς οἵ (ῃ6 νοῦ 885 θθθη γσρθγΥ ἀϑϑιρηθᾶ 
Ὄγ ΤὭΘΟΡ ΝΥ]., (η6 δγτγίας ᾿ ϑηϑίαίοῦ, Αιηῦτγοβο, δηά, 
οὔ τῆς τηοάδϑγῃϑ, ΌῪ (ὐδίδίκοσ, ατοί., δηά πιοβὲ [ηξοῦ- 
ῬΓδίογθ βίη {ποὶγ (ἰπ|6. Οτοῖ. σοιραγοβ {Π6 ΗΒ. 
“ΩΝ, Δα 8 5:01|8Γ 86 οὗ βασιλεύειν ἴῃ 1 54. 8, 99, 
12, 1. 16, 85., οὗ ἐπισπεύδειν ἴῃ Ἐϑίῃ. θΘ, 14., δπὰ οἵ 
φοσέμίανο ἴῃ Ἄροτη. 8, Φ06. ΟΠ ΘῈ8. σΟΙΏΡΑΓΟΒ ἃ 8[- 
"114 86 οὗ ἔῃ 6 νϑγὺ νετὺ 1ἡὴ φασβίίοη ἴῃ Επρ. Η. Ἐ. 
.1698., οἵ αὐταρκεῖν ἰῃ Π δι. 89, 9., κληρονομεῖν ἴῃ 109. 
17, 14., )πα οἵ ξῆν ἴῃ 8. 110, δ0. Οδγγβοϑί., Βον- 
'δνογ, δπά (Κεοιδη., Ὠγυ8., Κγρῖο, ν1|8., Υ οεἰ5., απ 
“οἤοῦβ, νσυϊα τοίϑεη (86 υϑαδὶ πδμξ67' Β6η596, ““ἰο ἰοδᾶ 
ΠΥ ΟἿΘ ἴῃ {γπηρἢ 85 ἃ σαρίίνο. Βιυΐ {ἢ}18 18. ἔπ 
.16535 δ ἀδῖ6, ἔογ ἰΠ0856 ὙΠῸ ἅγθ ᾿θὰ ἰὴ {πα πΡἢ Δ [6 
ΘΒ ΓΟΙΥ ῥαϑϑῖν ; πη Β6Ζὰ οὔϑογνθ (αὶ ΠΟῪ Δ ΓΘ 
ἰδ τρποπηηΐ οαμ8ες4. Ἰπεϊοοά τΠπδι ΤηοΓργοίδτίοη οὗ 
{δὲ βεηΐθηςα ἴηνοῖνοβ σγεδί δὴὰ ηεοραάζεϑς ἀΠΠΟυΪ : 
“ἔοσ ποίῃέηρ, ἰ8 πόγα σοϊητηοη, οί 1η (Π6 ατοοκ 
δα [,δἰΐη, δηα ὄνθη τηοάδγῃ ἰδηρύαροδβ, (ἤδη βυσῇ 
᾿Πἤδηρο5 88 {Π6 ὁΠ6 ἴῃ αιιοβίίοη. 

γε βίοι ἢ 5 Ῥαγαρῆγαϑο, ἰοιιηά θα προ {πΠῸ 858] 
᾿86ῆ86 οΟὗἩ θριαμβεύειν, ἰ5 τπηοϑὲ ἔτιρίἃ δηὰ ἐλ: είς πα, 
-ΜδοΚη. πεπάσο 10: “ὁ σαγγί68. ι.5- ΔΙοπρ ἴῃ ὑπ Ρἢ 
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αῖνῃ ΟὨγιδι." Απᾶ Πα {δῖηκ8 {θεὰ 18 μογθ δὴ δ]1.- 
δίοῃ ἴο {Π6 οσυδβίοπι οὗ νἱοείοτγοι 8 ρθῆθγαὶθ, ψὯ0 ἴῃ 
{πον {τ ρδηΐ ργοσθβϑίοηϑ οαγγὶ δα βοῖηθ οἵ {ἰιθὶς 
τοϊαιοηβ ψἢ (πδὰ τὼ {πεοὶγ οἤάγίοι. Βαΐ {18 18 
βυγοὶγ ποῖ ἃ {{|||6 δρϑυγά : θ6814685, ἐν σδῃηηοΐ ἴβδῦδ 
ΒΙΖΌΪΥ εὐὐἐῆ. ὍΤῆΘ ἀπεὶφηέ (οιηπηρηίδίογβ, ον νοῦ, 
δά ὉΥῚ Ὧο πιδδηῃ8 ἃ οἶθαγ ἰἀ6ᾶ οὗ {{Ἰ6 8βθη86 οὗ θριαμβ. 
ΤΎΠΟΥ οσρίδίη 1 Ὁγ ἀδρίαψ, πιακο ζαπιοιιδ, ἄς. ; πὨοἢ 
β νοσὺ {τιριά, Ῥογθαρβ ἴΠ6Ὺ νοῦ 166 ἰο δάορέ (18 
ἰηζογρτγοίδιοη ἔτοιῃ 8 δογυρ]β ἰθδὲ (Π6 ἴδγῃ πιίρὶ νι ἢοΐ 
6 751 646 ; ϑῖης6 (ἢ6 ΑροΞβι16 ἄοθβ ἢοΐ βεϑῖῃ ἴο Ὦδνα 
δυο. ΜΏΘΤΘ Ὀ6οη {τυ ρηδηΐ δηα βιιοσθβϑῆι ; δηὰ 
γεοῖ πάντοτε 18 δΔἀἀε. Βυϊ 11 18 ηοΐ ὨΘΟΘβΒΆΣΥ ἴο 
ΔΗΧΙΟΙΒΙΥ ρΓα88 Οὔ (6 56η86 Οὗ πάντοτε, ΠΟΙ οὗ ἐν 
παντὶ τόπῳ Ἰυδί δίϊεγ, ἢογ 1πἀδοά οὗ θριαμβ. ΤΠ6 
Β6η86 ΤΏΔΥ Ὁ (118 ΘΧΡΓΘΒΒΘα: ““ Γ[ΒΔηΚ8 ὕὈ6 υπίο 
Οοά νῆο, ἀροη [6 ψ Ποῖα, Ὁ] ββθίῃ οὖν ἰαθου ΓΒ, ποί- 
νι  Πβίδηάϊηρσ ργοαΐ οὐδβίδοϊθθ, ψὶτἢ} α]ογιουβ ΒΟ 658 
ΔΠη4 δαγίηθηῖ 86 [Ὁ] 685." [Ιηἀοοά ψῇογο ἰῃ6 Αροϑβε6 
ψ85 ἰοαϑί διιοσθϑβδίῃὶ, (Π6γῸ 88 δἰ ννδΥβ βοιῃβ Κιπά οὗ 
γἱοΐοτγν οὈίδί δ ονοῦ ἐπα Κιηράοπ) οὗἉ δαίδη δῃηά βίη. 

Ἐν Χριστῷ ΡΙαΙΠΪΥ 5 ρΏ 168. “4 ΕΥ̓ [Π6 Δβ8ἰϑίδῃςβ οὗ 
(μγιβι.᾽ 

. 14.. καὶ τὴν ὀσμὴν τῆς γνώσεως αὐτοῦ Φανεροῦντι, ὅα., 
“ ἃηᾶ ν]ϊο αἰ ποῖ ἢ, ὈῪ υ8, ἀνθοῦν ψἤσθγα τῃ6 οάουγ οὗ. 
[15 Πινίηθ Κηον]θάρμα." 1 σδηηοί δϑϑθηΐ ἴο 80Π16 
Ἰηοάσγῃ Οὐομηπηδηίδίοτβ, {Πΐ {πΠ6 ὀσμὴ σοηῃίδίη8 88 
ΔΙ] ϑἰοη [0 ρογία 68 ψ ἢ νηοῦ ἰῃ6 Ηρ Ῥυθϑί ννᾶ8 
βοθηίθα, ΟΓ ἴο (6 β8δογοά ᾿ΠΠΘΏ86, ΟΥΓ (88 ΟἾ6ΓΒ 81:1}- 
ΡΟΒ56) ἴο [ῃ6 υπηΐοῃ οὗἩ (ἢ γιϑί δὰ (6 Οπυγοῇ, 88 ἰγ- 
Ριῆδα υηάδγ (ἢ6 ἱπιᾶρα οὗ ἃ Ὀγτιάθ δῃᾶ δυιάδρτγοοπι, 
(δηϊ. 1,8. [ταίπογ δοσράσ ἰο {ΠῸ ΟρίὨΪΟΣ οἵ (ἢοβ86 
ννΐο ΓΚ (ἤδγα 15 Δη δ᾽ υβίοη ἰο {π6 ἔγαρτδηΐ οἀάουτβ 
βοδίίογοά δῦουϊ Ὡθᾶσ [ἢ68 σΟΠΟΌΘΙΟΙΒ δί ἃ {{ππρῆῇ. 
5ο ΤΠ]ΠΘΟΡὮγ]. : ἔΑνω τοίνυν εἰπὼν, ὅτι πάντοτε θριαμβευ- 
ὄόμεθα, νῦν φησιν, ὅτι καὶ ἐν πάντι τόπῳ εὐωδιάξομεν τοὺς 
ἀνθρώπους. Υοἱ 1{ τημδί Ὀ6 ορβεγνϑά {πᾶὶ ἰἤθγ 18 
πὸ ὨΟΓῸ ἰδ δῃ αἰΐμδοίοη ; δηᾶ (ῃδτοίογο 10 15 ποῖ οὗ 
τηυοῇ σοηβοαθθηςΒ (ἢδῇ [6 σοηβίβίθδηονυ ἴῃ {Π6 τηοί8- 
Ῥίον 15. θσόκθη ἴῃ ὀσμὴν Φανεροῦντι. [{ 15 βιοϊδηίς 
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τιδὲ {Ππ γ ἰβ δῇ 8] ϑίοη ἴο {π6 ν 6-ϑρτγοδά αἰ 5] οη 
οὗ οὐοιιγβ 80 βοαίίογθά, δηκὶ 4180 τὸ (6 ριδίοίαὶ 
8η4 8δἰαἰς6γουβ ᾿ἡἤπθποα οὔτ (οβρθὶ ὄνθγν ἤ6Γα 
(ἰβοοπιϊπαιεά. 
ΤΠΘΟΡΠΥ". Ῥάγαρἤγαβοβ {ἢ 8 : ᾿Ωσανεὶ οὖν θυμιατή- 

ριόν ἐσμεν βασιλικόν, καὶ ὅπου ἂν ἀπέλθωμεν, καὶ τὴν 
ὀσμὴν τοῦ πνευματικοῦ μύρου περιφέρομεν, τουτέστι, τῆς 
θεογνωσίας. 

16. ὅτι Χριστοῦ εὐωδία ---- ἀπολλυμένοις. Ἡδρτο ν6 
ἴανε ἃ σοῃπεϊημπαίίοη οἵ [Π6 ἤσιι 6, {ποιιρἢ ἢ Βο1Π 6 
σἤδπρα ἴῃ (6 δρρ!ςσαϊίοη. (Εομπιθη. ρᾶγαρἤγαβο8 
1Π 8: οὐ μόνον εὐωδίαν κηρύσσομεν, ἀλλὰ καὶ ἡμεῖς οἱ 
᾿Απόστολοι εὐωδία ἐσμεν, ἕο. ϑδοῖ!α πιοάδγη (οιι- 
τπϑηΐδίοσβ ᾿ηἰοῦρτοί : “ Οἷἱν Αροβίοϊ!ςδὶ οῆεθ 18 
σταϊοα! πὰ δοσορίανϊα το Οοά, Απά {εΠπ|8 τηοάδ οἵ 
Ἰηἰογργεξδίίοη 1λοβθηιη. δἀορίβ8. Βιιξ ἰἰ β6θιηβ ἴο πη 
{Πᾶΐ τώ Θεώ σδηηοί νΟΓῪ νν6}} (αἴ ᾿6α51 6 γ6) 6 (4 Κθὴ 
ἴογ εἰς τὸν Θεὸν ; (Πουρὶτ [{ 18 80 ἰάΚοῆ ὈΥ ᾿ὩΔΠΥ τπο- 
ἄογῃ Τγδηβίαίουϑ; 48 {6 δυΐδοιβ οὗ οἷὐγ Επρ] 5ἢ 
ψεγβίοη δηὰ Ὠοιϊάγ. ΤΠ δηςίθηΐβ (1 {πϊηΚ) εἰσ μΕ]ν 
Ἱπίεγργοίδα ἴἰ “" ν (σοά," ““ὉΥ πηϑοδῃ8 οἵ αοά :᾽ ἐπὶ 
δοίης υπἀογείοοιὶ. (866 ΤΠθορΙν].) ὉΠ 56η86 πιᾶγ 
(1 οοηςσεῖνθ) ὃ6 {Π.8 ΘΧΏΓΘΒΘΘα : “ἴα ἃγθ {ἰ|ὸ86 
τἢγουρὶ Ψ ποπὶ αοά ΠΡ: 8η4 ργοραραίθβ {18 οὐο- 
τἰίδγουβ, ἀθ! ρῃι], θα ποῆς!α], δηκ βα δγοιιβ Ο 05- 
Ῥ6Ϊ οὗ (Ἰγίϑβι." 
Νον {18 18 Βα: ἰο ἴᾶνα ρίασα Ὀοί ἢ) ἐν τοῖς σωϑομέ-. 

γοις ΔΠ4 ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις. ΗδΓΘ {{Π|6Γ6 866ΠῚ5 ἴο 
δ6 8η 6ἰ]1ρ818.; 4. ἀ. ““ ὅἷὁβ ἅγὰ ἃ βϑύϑεῖ οἄοιιγ (ο αἰἱέ, 
Ὀοιἢ ἰο,᾽ ἄς. ; δηά (Π6 ννογάβ ἅγα βαρ παίογυ οἵ {{}6 
ψορην δ ἂν] ἰτὰ ἢ. ὙΓΠοοάονοί δηὰ ΓΠΘορ Υ]. 
Ψ6}} ραγαρἤῆγαβθ {ἢ 8: “ἯὙε ᾿πἰθοαά ὑδὲγ {{|6 βινθδῖ 
οἴουγ οὐ (ἢ τ βι᾽ 5 ἀο8ρ6] ἰο αἰέ, Ὀυΐϊ 411 ννὴο ρϑγίίς!- 
αἷα ἰη ἴὶ ἀο ποῖ ΘΧρϑηοηςσθ [8 βδἰυἱἱθγοιι 8. εἴβοίβ. 
ἢτι8 ἴο εἰἰβοαβθά βυὐϑβ Ἄνθη {Π6 ἰἰρῃξ οἵ ἤδθανβη 15 

ποχίουϑ; γαῖ (6 8 εἶοθϑ ποΐ Ὀγηρ {Π6 ᾿Π]ΌΓΥ. 
Απά ἰο {{Ἰ|οβῈ ἴῃ ἃ ἔδνθι ἤΟΏΘΥ 18 ὈἰΓ6Γ; γοῖ ἰΐ ἧς 
διυσοέ Ὡρνογιῃοῖθθθ. Ψαϊαγοβ, ἰοο, 1{- 18 5α[εἰ, ΗΥ 
τοι ϑύνθοῖ οάοιιβ οὗ τγττῆ; γαῖ πιυγγῇ ἰΒ ΤΥ Τῇ, 
τῃουρὴ τΠ6 νυἱαγοβ νοὶ τ, ὙΠ [ἔ 8οιπα θῈ βανοά 

ΥΟΙ,. ΥἹΙ. Ε 
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δΔηἀ οἰ 68 ρογβἢ, {πΠ6 (ὐοβρο] γϑίδι ῃ8 18 οὐ νιγίαθ, 
δηὰ ψ6, {Π6 ργθδοογβ οἵ 1ἴ, Γουγδῖη 1.81 ἃ85 Ψ) ἅΓΘ » 
δηά {Π5 (ἀοϑρεὶ γοίαη8 118 οἀογίίθγοιιϑ δηἃ 88[{- 
ἔδγουβ ΡΙΌΡΟΓΙ68, ἱπυὰρῇ) Βοπ6 ΠΙΔΥ αἰ50 6 1 νῈ ΟΓΥ 
ΔΌι.56 11, Δηα ροτγβἢ." [{|5,1 {ἈΠ|0148 ΠΙΒοοΠσ ἜΘ ΡίΟη 
οἵ Ποάάϊν. ἰο ϑᾷρροβθδ (πὲ [6 Γ6 18 6 γθ δὴ 8} 18] οὴ ἴο 
{π6 αἀϊειρηι εοἴξεοίβ οὗ ϑίγοῃρ ρεουΐιαπηθϑ ἴο οἴθογ 
ΒΟΠΊ6, ΔηΠ ἰο {ἰὸν οθοιβ ἰηΐο νιοϊοηΐ ἀϊδογάθγϑ. 

ΤὭΏριο 8 ὯῸ ὨΘΟΘΒΒΙῪ ἴον βοηθ οὗ ἰ6. ΘΑΥΪΥ 
(οιπιηδηίαίογβ (ὁ δηχίουϑιν ἀἴβοιι58 {ῃ6 (6ΓΠῚ8 τοῖς 
σωξομ. Δ ἀπολλ. ΤΉΘΥ ΠΙΊΔΥ 5[ΠΊΡ]Υ Ὀ6 Δ Κθὴ (88 
[ΠΟΥ ἃγα ὈΥ {π6 Οτοοῖκ (οπιπιεηίαίοτβ), {68 ἰογπλοῦ ἴο 
ἀδηοία [ἢΠ086 Ψηο Ὀοΐίανα δηα δἰῦτασα {πΠ6 αοϑρεϊ, 
Δηα, ὃγ (ΔΓ }γΥ ἢ} 1ηρ᾿ [18 ΓΘ αι 151{1008. ΓΟ βαναά ; 
[Π6 Ἰαιΐαγ, [Πο86 ψῃο οἰτ δῦ ἀἰβθθ! αν δηά γο]ϑοὶ 11, 
ΟΓ δί ἰϑαβϑί ῃθρίθοί ἰο ἢ16}] 118 γοαυ 8{10η8. [1 15 {ΓᾺ}} 
Τοιμαγκααὰ Ὀγ Οτοῖ., (μδι τἢ6 ἰθγἢ)8 ἃγ δρρ θὰ 10 
{ππ6 πὶ ΤΟϑροοί νου, 61 ουθηΐα. 

16. οἷς μὲν, ὀσμὴ θανάτου, ὅζο. ᾳ. ἃ. ““ὙὙε Πᾶνα ἀοῃβϑ 
ΟἿΓ ρδῦῖ, νηδίθυοσ Ὀ6 {Π1|6 σοπβθαιθησθβ, ἰπουρἧ ἰοὸ 
(ῃῆ6. οπο,᾽ ἄς. δ (Οοππηροηϊδίοτβ αἰΪαῖο πυσ ἢ οὐ 
ῃ6886 ΜοΥ8, δὰ (1 (ἰηΚ) ἴο ΠῚ 16 ρατροβο. Τὴ 
5656 18, ροη ἰἢ6 ψῇοΪΘ, ργοίν οὈνίουβ. [{ 5 83ι}{- 
αἰδηΐ ἴο σοηϑίοὺ θανάτου Δηα ϑωῆς ἃ5 Ζροηϊ(ἰνο5 οὗ ἃ 
βιι βία ηςν6 ἴῃ (ἢ6 ράσο οὗ {Π6 σορηδία 8ἀ]δοίνθ. 
ΤΗδ νόον 8 εἰς θάνατον Δηἀ εἰς ϑωὴν ἀγα αχοροίοαὶ, δηά 
πϊοδηΐ ἴο βίγοηρίμοη (ἢ6 β86η86. Τα εἰς ἀρηοίθβ 
ἐοηάφθηον. 

Ιη διῃρίογίηρ [18 τηοθ οὗ ἀδβίρηδίηρ [Π6 6ο9- 
ρα, τὴς Αροβι[6 18 ᾿ἰπουσιυῦ ἴὸ ἢᾶνα ἢαα ἴῃ αλϊπά 81- 
ΓΑ ΔΓ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΉ8, ΡΓΟΌΔΟΪΥ 1 0.86 δΔιηοηρ (6 76:8. 
ΤὮΙ8. 18, ἰηάδριὶ, ΘϑιαὈ βῃθ ἃ ὈῪ ἃ ναϑῦ ὨυπῦῈΓ οὗ 
ἘΔΌΡΙὨΪ 4] οἰδιοη5, οὗἨ ψ]]ς ἢ (Πα πιοϑὲ ᾿πηρογίδηϊ 
ἃτ6 [ἢ6 [οἸ]οννη. Ταδηϊἢ [0]. 7, 1. Θυϊσυηαιι8 
Ορϑιδπὶ ἐξ ἰ,6ΡῚ ῥργορίοσ ἴρβᾶΐὴ ρθη, οἱ ἤξ ἰδχ 
ΔΙΌΠΔ ν]ΐδο, 5. Ὁ. Ργον. 8,18. 8, 86. ᾳυὶ νεγτὸ ἤοη 
ἀδΐ ορογαπὶ ἰθρὶ ργορίϑγ ἰρβαπι, οἱ ἢΐ δοιηδ τηοσγί 8, 
5. 15. 1 ει. 82, ὦ. δοιῖγ, ΒΗ. 2, 8, Ψειθυπι Ἰορὶ8, 
4οα εχ ογθ 1)6] ργοσϑϑϑίί, ἢ διπρόσωπον, οἀοΓά- 
τηδηΐαηλ νἱΐϑ [531.86}1{18, οἀογαιηθηζιμὰ ΠΊΟΓΓ8 ρθη“ 
εἰρυ8. 
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10. καὶ πρὸς ταῦτα τίς ἱκανός; ΤΠδ ψογὰβ οἵ ἐξ 159. 
βριγι θα ΜΕΝ κρ Δ δ 86 οί Μ8]}] εχρουηάδα ΒΥ τηοβῖ. 
τοάδγῃ (ὐσπιπιθηΐδίοτθ. γαῖ. δηὰ Ηδιὰγ ταπάθγ: 
ἦν Πο ἱπάδρα 18 ἢϊ, ὀχοορὶ Τί} ὙΠΟ 18 δὸ- 
βϑυγά. Αὐτοί. [85 νυ απ (ἊΣ ποῖα ἴο {Π6 ρυγΓροβθ, 
ΌΥ ρᾶγδρἢγαϑίπρ' {πι18 : ““Θυδηὶ ἀΠΠΠςΠὰ οβί πος αυοά 
ΠΟΒ ῥγδβϑίδῃηϑ, (Ὁ οἱ ἰοἱ δάνογβα οἵ ρθϑ8:Π108 Π6 
ΠΟΡ18 τυμποτγοϑ (ΠΣ ΓΙ811 σα8ᾷ σΟΠιΘΙηΐπλ1}8" Απηὰ 
ἢθ 2045 {πᾶ 8η δῆβψδγ ἴο [ἢ}8 αινθϑί!οῃ 18 δ δ] οἰ οι 
[γΊΠ ΠΟΙ οἡ δἱ 8, ὅ. ; 411} (Πδὲ σοιῃ68 δοίνθοη δοίπρ᾽ 
ἜΧρ σδίοσν οὗ {πα ἘΠ ου γ. ΤῊΘ οἷαι ἰ58, ΌῪ 
νοΝ ἢ, ΤοοΚο, δηὰ οἴμογϑ, ΠΡΉΕΥ τοραγάθα 88 ρᾶγθῆ- 
{ποι ϊσαὶ ; νοῦ. 17., 8] ἀϊηρ, ποί ἴο νυν δέ [τη πο αἰ δ ο Ὁ 
ΡτΓοσΘαθ5, δυῖ ἴἰο νοῦ. 15 ὃ 16. Τῆογα 15, Ποννανοῦ, 
ἃ ΙΗ σαν σοηποοίοα ἢ {Π6 βοη{πηθηΐξ, ἸηΔ8ΠΊ6 ἢ 
ἃ53 1ἴ 856 618 ἴο δαὶ (πδ΄ [ἢ 6 Αροϑ[68 ψεγα οί 4υ8- 
᾿ῆφα ἴο γγεαςσὴ ἐδθ Οοδροί (τι θοίηρ ἢ 6 πιαηϊδϑί 
86η86 οὗ πρὸς ταῦτα, ΨὮΘΓΘ 15 8η 6]11}ρ818 οὗ ποιεῖν), 
Το οὈνίαίθ ψ ῃ] ἢ (845 1 βυβρθοῖ) βοῖῃβ δῃοίθηϊ οοῦ- 
ΤΕΟΙΟΓ ᾿πΠϑογίθα οὕτως, ψ ΠΙΟἢ σγαρὶ ᾿πίο {πὸ Ψα]ρ. δηὰ 
β6ν γαὶ ψ δγβΙοηἢ8 ; δηά (ἢ 8 προ ν Ψν)88 τοοοῖνθα ὈΥ 
8016 Εδίῃοτγϑ, δηά 15 ἀρργονϑα ὃγ 1)γ. ΜΙ], Ε}}15, ἀπά 
(48 1ἴ 8661π|5) γ. Μδοκη., γῆ. ΒΌΡΡΙ 168 ““ 85 να." 
Βιυὲ ἐμαὶ 6}}1ρ518 οὐ ΟΥ̓ ΠΟ Ιη68ηὴ8 ὃὕὈ6 ϑδεπη{{64. 
Τἤογα 15 ποίη δυι ποῦν ἴο 151} {ἘΠ 6 1ΠΒΘΓΓΟΉ, 
ΠΟΓ ΠΕΘΟΘΒΒΥ ἴο ρῥ]6δά [ἢ 118 ἀοίβηςθ. Εν ἐπουρῇ 
1π6 Ψν ογβ 60 ἽΜΕ {86 ἰηϑ0{Πσίο ον οὗ [Π6 ᾿γοδοογ, 
γεῖ {(Ππδῖ [8 ΟὨΪΥ 1η50}ΠΟΙΘΠΟΥ ἀϑ α πιαη, Μιϊπουΐί γα- 
ἔδγσθηςθ ἰὸ Ὠίνιηδ αβϑϑἰϑίδησθ. Τἤυ8 «45018 5ῈΡΡ0]16 6 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ. Νὸο δΔιιΠποῦγγ ἔγοπι {Π6 ατοοῖκ [πίριργο- 
[615 48 θδϑῆ ου πα ἴογ {Π6 οὕτως, βίηο6 ἐΐεον Ἰηνδτῖ- 
ΔΌΪΥ ροιοεϊνοά (ἢ 6 {γι6 86η586 οὗ [Π6 ρ,58866, Δἰγοδαν 
Ιαϊἀ ἀόννη, Ὀγ ψμο {Π6 ἀ!ΒΠου Υ ἀρονα δάνογίθα ἴο 
Ψ}}} ναπίβῃ. Τἤυ8 ΤΙδορ]ν!. (ἔγοαι Οἤγγ8.) δαηῖ- 
ΤΑΌΪΥ διτηοῖδίαϑ 88 [Ὁ]]ονν}5 : “ Ηδνίηρ' βροκθη οὗ ρστγϑαί 
(Ὠΐηρ8, 88 εὐωδία ἐσμεν, ζς., ἀπα θριαμβεύομεν, 1ἢ6 
Αροϑιῖ]ς μετριοφώνει, Δῃ4 54 γ5 [8 [ὉΓ {Π656 {Π]Π 08 
ΟὟ “ον βίσθηρι, οΥ ΓΑΟΠΘΙ να Κη 688, χοῦ ἃ ΠαΥοῦ 
“Πσ 6, ἀΠ1688 ἴἤθτα ψ 6 βηρεταά θα {ῃ6 ροῦν γ ὁ 
(οά 45 οἷν αἰἀ." δοὸ Ὑποοάογει : “ 76 ἀο ποῖ 
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δᾷ ᾧ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1]. 

δΔοίανα ἴποβα {πίηρβ, θυ ([Π6 στᾶσα οὗ (πὸ ΗοΪγ 
ΝΡΙΓ ὈΥ 8. 

.. 17. οὐ γὰρ ἐσμεν, ὡς οἱ πολλοὶ, καπηλεύοντες τ. Δ. τ. Θ. 
᾿ Τῆδ ΟΥεοῖκ Οοτηπιεηϊδίοῦβ σοραγὰ {Π696 ννογὰθ 8ἃ8 8ηὴ Ὄχμίαηδίϊοη 
οὗ {16 ἱπητηοαϊδίο)ν μγεοοαϊηρ;, καὶ πρὸς ταῦτα τις ἱκανὸς ; Δῃηά (ἢ 18 
ΙΏΔΥ Ὀ6 ἀείεπαεί ; δι ᾿ὰ ἰΘ Ὡοΐ ὨδΟΕΒΘΔΓγ. ἀργοα νψ ἢ δενογαὶ 
οιηϊηοηΐ πηούσδγῃ ΟυχϊημηρδηίδῖοΓβ {πὶ ἐΐοδο ννογιἰὶβ ἃγα μδιοης ει σαὶ ; 
δηδ (ῃαῖ ἐλέδε γοΐδυ ἰο νυ δῖ ρμγεοσαθά ἴῃ νοῦ. 15 ἃ 16. Πα οοη- 
ὩΟΧΊΟΙ ΓΔῪ ὃ6 {{π|8 ἰγασοὰ : ““ (76 δια Ἰπαεθὰ 80 ἔδνυιγεὰ Ὀγ Οοί, 
{παῖ να γε σειιθεὰ ἴο (τ λρἢ), Δηἀ ρεγηγτιοα ἴο δοαιίοῦ {Π6 οὐοι 8 
οὗ ιἰὲὸ Θοϑρεὶ; δῃὰ νγα 60 (ἰν8 Ὀοϊῃ τυ ἢ 2681] δηὰ δἰμοογίιγ,} ῸΓ 
Ὗ6 ΔΓ6 ὨΟῖ 88 (116 ΤηΔΏΥ,᾿" δα. 

Καπηλεῦοντες ἐσμεν, ἰλοβοηπη. οΟὔδεγταδ, ἰ8 [ὉΓ καπηλεύομεν. ἴ 
Βανα, βοινένεγ, ὈθΙΌΣα σγεηδγκαα τηαῖ {{|8 τι86 οΟὗἨ 16 μϑγί]οῖ μ0]6 δηὰ 
νοῦ ϑυθδοίαηςινο οσυ ἃ νοῦ, ἰδ πιοδηΐ ἴο ἠδηοία παῦὶϊ δῃά ουδβίοιω. 

Καπηλεύοντες τὸν λόγον. ΤὨδ ἴοτοε οὗ {Π|}8 Θχργαϑδίοῃ νν}}} ὃὈὲ 
ΟἸ δα Ϊγ τἱηἀογβίοοῦ 1 να θΘΑΥ ἴῃ πη [ἢ6 μἢγαϊς 4) 86η86 οὗ [Π6 ννοτὰ 
καπηλεύω, ν»Ὀ] ἢ 16 ΠΟΙῈ υδοα] πηεῖορΠογίοα γ. Βυῖ ἤνβι ἰΐ ννῖ}ϊ 6 
ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴο οὐῃδίον [6 Γοὰ] πιοδηΐηρ; οὗ κάπηλος : δηιὶ [[ϊ8 ἰ6 418- 
εἰποῦν δῃοννη Ὀγ ἃ μᾶϑ88ρ6 οὗ Ρ]αῖο 531 ο., υνιιϊοῖ ἢΔ8 ἐβοδρϑὰ 8}} 
(86 (ὐπηδηΐδίογ8: ἔργα ἀλλότρια παραδεχόμενοι, δεύτερον πω- 
λοῦσι πάλιν οἱ κάπηλοι. 80 «80 ΡῬ]αἴο, Ρ. 600 ςσ. Απηὰ {8 ἰ6 ννεῖ 
Ἠδογοΐ. πηδηηβ, θη [6 Ὄχμίαϊπα καπηλεύει ΌὈΥ μεταπωλεῖ. ΜΔίοκι 
ΟὐπμληδηϊδίοΙ 8 ἐχμίδίη τἰ6 καπηλ. “5 τη κίηρ ἃ ραΐη οὗ" Απάιο 
116 "0! "056 1 Βηα ποϊεὰ ἀον ἴῃ ἢν Αἀνεγβαγία ΟἸε. Αἰεχ. 60 α.ἅ 
ἀμίσθει σοῦς δειχθήσεται ὁ Θεὸς, οὐ καπηλεύεται ἡ ἀληθεία. Τῆιι5 
1,6 86 ῃοο]5 οὗἩἉ ἴπ6 Θορῖϑῖ8. ννοσθ οὐ] οὶ ὈῪ ϑοῖῃθ καπηλεῖα. (866 
γγεῖ8.) Απὰ 80 εαμροπιιϑ ἰδ οἴϊεῃ υϑθ6 ἴῃ {6 1αἴἰπ, Ὁ νυ ἢ ἀπά 
νηοῦ αὐα!ἰοη. ᾿ὴ| ' δ ΤΏΔΥ σΟΙΏΡΆΓΘ, ἴθο, ΟΟΓ οἷἐὶ ννογιὶ ἐο ομαςίεγ. 

Ηοτο, οννονον, ἃ8 ἰ8 δῆοννῃ ΟΥ̓ (πΠ6 Ἤοοηϊοχῖ, δοιῃθί ρ᾽ ΠΟΥ ἰ8 
τηθδηΐ, ὨΔΠΊΟΙΥ, οΟΥΤΗΡ Ϊηῳ ΕΟΥ (ἠδ μώγροβο οἔΓὶ ραὶπ. 80 4, ὦ. δο- 
λοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ. ΟΥ̓ (πὲ πυγλοτοιιδ ΟἸ βϑῖοαὶ οἰϊατ! 0 8 
δἀ]υςοῖ Ὀγ γει58., (Ὠ8 ποδί δρρμοϑίίς αγὲ Ζβοιγι. ΓΏεῦ. 841 ΒΙΟμ)Ε. 
ἐλθὼν» δ᾽ ἔοικεν οὐ καπηλεύσειν μάχην, ΜΝ ΪΟὮ 1 ννοι] ἃ ΤΟΠΟΥ, “ Νν}}} 
ποῖ ἤρμι ὈΥ ΓΘΙΔῚ] Ὁ “ ψ}}} ἠοῖ ἀο τ ρ58 ἐμ ἃ με  } ὴν νυν." Ηδεγα 
{Π6 Ἰεαγηοὶ Ἑάϊτον γεΐογ ἰο ΑἸ οσίΐ ου Ἠσδεγοῃ., οι. ἰη ϑυϊά. 8. 
ὑ. 189., 56ῃ!οι8. [6χ. Ν. Τ΄. ἴῃ ν. Ηἰμμοηδεῖ. αρυὰ 'ΓΖείΖ. ἴῃ ἴωγ- 
οορδγ. 879., Μοικ οὐ Κυγῖρ. Ηἰμμοὶ. 956., ννΒίοϊν Ἰαϑὶ ραβϑδᾶρε, ἤοιν- 
ἜΥΡ, ἰδ ΘΟΆΡΟΟΪΥ δρροδίϊθ, (6 ννογά {{Ἰ 6 οἰ σα γίηρ ἴο εὐδαέ, 1 
νου ά 80) οἴη 16 [Ὁ] οννῖηξ Ἰ ΘΓ δι Πρ’ μιιθθαρι68 νυ Ὠοἢ ἤανθ δβοδρθεὶ 
8}1 [6 Οσοιηπιοηίδίοιβ. Μάχ. ἵγγ. Ὦ. 28, ὦ, 57 κιβδηλεύοντες τὰ 
ἀληθῆ, δυϊίδη Ερ. Ρ. 8300, εἰ δὲ ἐν τοῖς μεγίστοις ἀλλὸ μὲν φρονόέῃ 
τις, ἐπ᾽ ἐνάντιον δὲ ᾧ φρονεῖ διδασκεῖ, πῶς οὐ τοῦτο ἑκεῖνο καπήλων 
ἐστιν. Φαηθϊ. Υῖς, Ργιῃ, ὃ 76. οὗ γὰρ ἐνεπορεύετο λόγος. 

Ι εδηηοῖ σοποϊάθ τπουΐϊ δἀνογιίηρ ἴο {6 ογὶφὶη οἵ ἴῃ6 τνογὰ ἴῃ 

᾿Π4 Ηρηοα ΏΔΥ ὃ6 βυρμρ]ϊεὰ (Π6 ἔγυς γοοὶ (οη νμὶοἢ {πε Ἐϊγηο]ο- 
Εἰδίθ δη θυ ἴὯΓ δηά ἀεείάς ποις) οὗ δε [,Διΐη σασὶ ον ἴῃ τἢ8 
ΒΕη86 συφιστεύειν. πὰ 80 οἵ οαὐὲΐ, νον. πιθαὴ8 ὑγροῦ] ἴο 
παρρίο. 

- 



ᾧ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 11. δὅ8. 

πἀὰεδίϊοη, οὐ Ἡ ιἰοῖι (ἢ6 ῬΉΠ]οΙ ορ ἰδ(5 Ὦανα ηοῖ νν6}} ἐγεδίθ. 1 υυου]ά 
εσῖνο ἰϊ ἔγοπι καπ, τυ οἢ (1η σοιητηοπ νυ (η6 ὕω οὗ {π 1,διΐη, 

ἴδε Ολαρ, Κορ, απϑπὰ ναγίοιιϑ σορτϑῖα γΟγά8 οὗ ἴῃη6 Νογίπογῃ 1δπ- 
Βδυλρε5,) 5: 1ῆ65 ἴο νϑθηά ΟΥ̓ δ6]}} Ὀγ γεέαϊΐ, Τα οἴδοῦ μαᾶγῖ οὗἔἩἉ [Π6 
ΟΓῺ ΟΟΠῚ68 ἔγοι πηλὸς, ΒΊΟΝ, 88 τνὲ ἰδᾶγῃ ἔγοπι ἢ ϑγοῖ,, τνᾶϑ δῃ 
υἱὰ τννοτὰ 8: ρηϊγίηρ; οἱπὲ; δηὰ {ἰκ ὶν δηουρῇ ; ἔογ Ὀοϊῃ νγογὰϑ οχ- 
ῬΓΕ88 ἔσο οὔ ἴῃ τηοϑὶ ηοίδοϊβ ργορεγιΐεβ οὗ ἐδσιηθηϊοα ἀγίηκ, διοοί  ἰπς 
δηὰ ΒΟ] ρ. ὍΠα υ8.18] ἀεγίναι!οη ἔγοῃ) κακονμεῖν δηὰ πῶλος ἴἰἝδ 
Ῥεγίδοι"ν 8πη||8δ. δυο ρμεγβοῦβ οουἹἱὰ ἢοΐ θὲ 80 οδ᾽]οὰ ἐχοορὶ ἴῃ 
ὁεγιβϑίοη. Τῇδ τὰ 15, (πὸ ννογά, δοσογήϊηρ᾽ ἴο ἴ1ῃη6 αῦονα δεγίνα- 

[Ἰοη, αἵ Βγϑὶ πγοϑηῖ ρέῃ ολαρηιεη ἐπ ἷπό, ΡῬΟΥΒΟΠ8 τνῇο γοίαι θ΄ 
ὍΠ6, 8.5 θαΐηρ [ἢ 6 ἀγίϊς]6 τηοβί πη τδαμυαβῖ ἰῃ γοίβὶ! ἰγαβῆς ; θυΐϊ ΄ἴεγ- 
ἸΝΆΓΩΒ τνῶβ Ἔεχίβηθα ἴο ρει ἰγδάθιβ ἰῇ δὴγ δγίίοϊα ; δπα Ὄϑρθοία!ν 
ἐεδιρηδῖοα τνῆδιὶ τνὸ 641} ἡκοίεέογς, ῬΡθγβοὴβ νγνῆο ὈΟΥ͂ ὉΡ δὴ αγίΐοϊα ἴο 
86}} ἀνραίῃ ; δηΐ, ἴ δοῦ!δ ἀδρῦίεθ, ὑγᾺ3 ΟΟΙΏΠΊΟΙ ἴΟ 8] Γοίαὶ! υθηάθγο, 
Βαϊ 45 Ρεῖ(Υ ἀδα εγβ ἃγα αἰνγαυϑ ἴπ6 ριδϑίοδί ΠΟΤ ρίεογϑ Οὗ ΔΠΥ ὃγ- 
(οἷ; δηὰ 88 υυπιθ, δῦουβ ἃ}1} οἴ 1] ηρ8, ΟβῈ ΓΒ [8 στοαϊεϑί ἔδοὶ]- 
εἰ65 ἴο διιοἢ υγῖς ΚΒ, 80 ἴ(ἢ6 κάπηλοι (ἰπ ἴπε ὈΓΌΡΘΓ δθηδ6 οὗ [ἢ τνογὰ, 
ὩΔΙΏΘΙΥ εὐἱπ6 Ὁεηι1εγ2) Ἦανα ἴῃ ἃ}} ἃν 5 δηά 811] σου {Γ168 Ὀθο δοουδοὰ 
(8ηἀ ρεξῖδρβ ἠοῖ υη}1181]γ} οἵἉἁ {}}}8 {τ ΚΟΥ. ΤΠ τηοβὲ δηοϊθηϊ ονὶ- 
ἄδῆςα 8 18,1, 22. οἱ κάπηλοι σοι μισγοῦσι τὸν οἶνον ὕδατι. 866 
αἷδο Ατίβί, Ρίυϊ. 435., οἰϊοὰ ὈΥ ϑοη]ου8. ΤῸ ννῃϊοἢ τηΔγ ὃε δἀάοά 
ΞἜΞοῦ]. Εαπιειϊά. 690. αὐτῶν πολιτῶν μὴ πικαινόντων (ὙναΚοῖ, 
ἙςΟΠ)͵εοῖυΓΕ8 ἐπιχραένοντων). Απάὰ Ὧ0 ΌΠΑΕΓ ἴΠαϊ ΟὗὨ δ. } (τὶς κο 
Βυοκοίεγα ἰη ργουϊδίοπβ Ὦδνα, 1η 4}} δρ68 οὗ (Π6 ψογὶ, ὑβϑὴ ρ]ίψ. 
ΤῊ 86ηϑβε, [ἢ θη, 8 οἴθαγὶν (8 : ““ σογγυρίηρ᾽ [Π6 Ο8μρεῖ, ἴῃ ΟγάδΓ 

ἴο πιᾶκα ἃ ρϑίη οὗ 1, ὈΥ γεργεβεητηρ ἰΐ8 ἀοςς 68 δηὰ γααυ δἰ τ ΟἢΒ 
85 οἰπεεννίες (πη τθαῖ [ΠΟῪ τ ΔΙ Ϊγ ἀγα, ἴ0 Πη8 Κα [δῖ ΏΟΓΘ ΡΟΡΌΪΑΓ 
δηὰ {ποζείογα τόσα ρϑϊηξι}." ψΜἘ0Ζκτ οαπηοῖ ἀουθὶ ὡδλαέ ἰΠε86 δα ῖὶχ- 
ἴυγεδβ νγεγὸ ; (πουρὴ {ΠΕῈγ, ἢο ἀουδί, ναγοὰ ἴῃ αἰβγθηΐ ἰθας ἢ .8 ; 
Βοῃηαί! 68 σοπϑβίβιίηρ Οὗ 7 ενν]ϑῇ βυρεογϑὶ Π]Οἢ8 ; βογηθί! 168 οὗ (86 
ῬΒΠὀδορῃϊοαὶ ἔδηοΐεβ δηὰ ἀγεδη)8 οὗἉ ἴ6 ϑορῃδί8.7 εγῆδρϑ, ἴοο, 
1Βεγ ταϊρῆς πο] ά τεϊαχϑὰ ορἱ πἰοὴβ οἡ ἴδ6 δυδ]θοὶ οὗ ἀΐνογος, ἔοχηϊοα: 
ἐἶἰοη, δῃηἋ ββϑοοϊαίίοῃ νυ» ἢ Ηδδ ΠΘΏ8. 

ΑΒ ἴο ἴῃ τεβδαΐηρ οὗ βϑοιηθ Μ55. ταλαντεύοντες, ἰΐ 18 ἃ Τη6Γ6 ρῇο88. 
Τ τουδὲ ηοῖ οαϊῖ (0 οὔβεγνα (Πδι (Π6 τεδαϊηρ οἱ λοιποὶ, ῸΓ οἱ πολλοὶ, 
δαρρογίο ὈΥ πιδὴν Μ55. δηὰ Ἐδίπειβ, δὰ δαἀομίβα ΟΥ̓ Βο,λ6 τη0- 
ἀεγηβ, σδῃηοὶ (88 ἔγ ἃ8 1 866) Ὀε πιαϊπία! ηθαὰ Ου 8ΗΥ 7υ8ἴ σγου 68: 
δηὴ 45 {Πππ6 ἴννο ννογὰ8 8:6 (85 1 να θεΐογα οὐὔϑεσνθα) ρϑγρείυδῃ!ν 
εοηΐουησοά νυυἱἱκἝἊἢ ρας ἢ οἴπον, [6 ΟΥΓΟΥ 15 [ἢ 6 1688 ἴο δ6 τνοπάογοά δἱ, 
Οἱ πολλοὶ (οΥ, 8485 ΤΊ] ΘΟΡὮΥ]. τοδάϑ, πολλοὶ) ἢθδοιὶ ηοΐ, ἤονγανογ, 6 
ἡπίογργοιοὰ ἐδ φτοαίετ ρατί, Ὀυϊΐ τετν πιαπῃ. Τῇ Αροβίϊβ 18, Ὀγ δἱ! 
Οομμτηεηϊδίογθ, δηοίοπὶ δηἀ πηοάδγῃ, δυρμοδθοά ἴο πᾶνε παὰ ᾿η υἱονν 
186 διε ἴδδοῃοῖβ αἱ Ουγίηϊῃ. 

8. 380 ΒΟδΟΏΙΩ.: “ ΝΟ 80] υ 1 εχ 1ρ88 ἀοοίςΣϊ η85 (γΓοίαιτοη6 ᾿υσΓυπὶ 
φυετγεῦδηῖϊ, 8εα εἴ ἱπορί8 ἔβ00}}85 ἐδ οογττυπιρεῦδηϊ (7 υἀεβογιτ ἃ}- 
Ἰ:οἰδηάογιηι οδιι558} ; τη ηδοὶβ ᾿ηδἰρηΐθι8 ἀ6 ἰηδίδηϊς πὸ πηυηάϊΐ; 
ἄς πονο γερῆο ΟΠ γϑιῖ μδῦ τὰ} }}6 Δ ηο8, Βουλῖηθβ σοηουςυδηΐ, δίᾳιια͵ 
θοπΐβ ἑογέιηίδαιε 81:18 πο ἰηνΐῖοβ Ἔχυεῦδηί. ! 
1 80 ΟΠ γγ5. : ὅτι τὰ αὑτῶν ἀναμιγνύουσι τοῖς Θειότοις. 



ἄφ ῷ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 11. 11]. 

, ΤῈ Φ ἰάδα ἴὁ [μεῖον υη 0] ἀοἡ ΡΥ (6 3ο]ονίῃρ; νογάδβ, ἀλλ᾽ ὡς ἐξ 
εἰλικρινείας, νΥΪοἢ 8τε Ὁγ Τ Πδορθγὶ. νεῖ} εχ ρ]αἰπεα ἐκ καθαρᾶς καὶ 
ἀδόλου γνώμης, “ἈἨῈ ρμυγγ, τγυτῆ, δἰησογιγ, δηὰ Ἰητορ τ γ." ϑὲεο 
{Π6 ποῖα οἡ 1 (ογ. 56,8. Τῆνε ἤσχὶ 'νογάβ8 ἀλλ᾽ ὡς ἐκ Θεοῦ 8Γε 6]}1- 
ιἰςα], δῃᾷ λέγοντες, ΟΥ ἴπ6 ᾿|Κα6, τουϑῖ Ὀ6 δι ρμ!εα, 'ἹἘΠεορῇην!. ννε]] 
Ἔχρίαϊ 5 ἴπεπι : ὡς ἐκ Θεοῦ ἐχόντες ἅ λαλοῦμεν, καὶ οὐκ οἴκοθεν 
αὐτοὶ κατορθοῦντες. ΤῊ κατενῴπιον τοῦ Θεοῦ 53:8 1Ά68 ““ 88 ἰπ ἴἢ8 
ἩΓόβοηοα οὗ ἀοὐ, δηὰ τ} 1ἢ ἃ νἱενν ἴο [18 Ἀρργοθαῖὶοη ΟὨΪΥ "Ὁ Τυ9 
“ΓΠΘΟρΡὮΥ. ΟΌβογνοϑ ἰπ8ι ἰἴ 18 βαϊά ἵνα δείξῃ τὸ εὖὔθυ τῆς καρδίας καὶ 
εὐπαῤῥησιαστόν. ὙΥ τ ταβροοί ἴο ἐν Χριστῷ, ἰὶ τηὰγ Ὀ6 Τεηαεγοά 
“ἴῃ {88 ἤβῃλε οὗ ΟΠ δῖ, 85 ἢ8 Ἰεραῖοϑ.᾽" 80. Οτοῖ. δῃά πηοβῖ (οἴη- 
τηρηϊδίογθ. ΟΥ᾽ 11 πηγῶν 8]: Ὁ (48 ΟἰΒεῖβ Ἔχρ] δῖ) ““ σοῃξυτι Δ Ὁ] ἴο 
1. ἀοοίγιηοδ οὗ (Ὠγίδι," 

(ἩΔΑΡ, 1Π1|- 

ψεκβΕ 1. ᾿Αρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς συνιστάνειν ; [{ἰ 
5 Μ6}} ορβογνεᾶ ὑγ ΤΠ ΘΟρΡ Υ]., (παι {Π|18. 18 πηχθδηΐ ἴ0 
τηθοῖ δὴ οδ]θοίίοη ; ἴὉΥ, βίης 6 ἢδα Ὀδθῆ βρβθακὶηρ 
ἴῃ 8. ΟῺ Τσομηπιοη δίίοη, 8010 6 ΟἿΘ6 τη]ρῆϊ 588 γ, 
“4 Ηον ἰ8 {{||9, Ῥαὰ], (πο ατὶ τηδρηγιηρ ἐλγδοῖ Ὁγ 
βαυηρ {Π6886 [Π]ηρ8 ἢ ὙΠΟ ἢ τη6 ΔΡροβί!ο γοΐαἴ68 ἴῃ 
{πΠ6 ΟΠ ονίηρ ψογάϑ. 

. ἼΠ6 ᾿πιογγορϑίίοη 18 Θαυϊναϊαηΐ ἰο ἃ βίγοηρ; Π6ρἅ- 
{νο, ΤΠ πάλιν ΓΘΙΈΓΒ ἴο ψιῃδῦ ἢ ᾿ἸΔἀ 5414 δὶ 1 (ὕογ. 
ς.ὅ,9 ὅς 14. Ττοιι (6 ψογά5 Ὁ] ον ηρ ἰἢ ἈΡΡΘΆΓΒ, 
τῃδὲ ψιἢ τΠ6 πσραΐνα 6 ταῖϊϑὲ ΒΙΡΟΪΥ περά ; α. ἃ. 
“ΝΟ; ψΜ6 πθ6α πρί.ἢ 
Το ποχῦ ψουβ ἃγα, 85 ΤΏΘΟΡΥ]. οὔϑογνοβ, βαἰα 

μετὰ βαρύτητος, 51|Π66 πληκτικώτερον ποιεῖ τὸν λόγον. 
Ηδγο {ποτ 15 ἃ αγ. [,θοῖ. ]οἢ τηογ 5 αἰθηςίοη, 
Ἐὸγ εἰ μὴ βϑοηηθ οἰδνθὴ ΜΆ. δῃὰ 8 ον νογβϑίοῃς ἀπά 
ἘΔΓΠ6Ι8 το ἥ μὴ, ψὨΙΟΝ 18 ρΓοίοσγοα ὈΥ δὴν θη ]- 
ηἡδπί ΟΥΙ 68, δηά 15 τεσεἰνοα ὃν (ὐγ1680.. Δῃ ἃ 15 δαορί- 
οα Ὀγ 411 οὐ Τιφηβἰδίοτβ ; θαι, { {πϊη1κ, ἢ ἀπϑυ οὶ οηΐς 
του ά8. Νοίιοποηίίοη [ἢ να βϑααῦ ΜΚ. δνάθηςα, 
{πΠ6 γϑδάϊηρ' ἴῃ 4φισβίίοη ΘΧΟΘ ΘΙ ΠΡῚΥ δηθγναῖθβ {Π6 νὶ- 
ουτ οὗ τῃ15 ουτηρ ϑοηΐθηςα, ἊῸὸ γϑοεῖνα 1 νουϊά 
6 Θοπίγαγυ ἴο {Π|}6 πγοβί σϑγίδιη οὐ Οὐ σα] σΔΠΟΠΒ, 
δῖ Π06 1{ 158 ΡΙΔΙΉΪΥ (ἢ 6 ΘΑ 516 Γ γοδάϊηρ, ἢοΐ ἰο πηθητοῦ 
{πᾶ βοιηθ ἀουδίβ πρῆϊ ὯΘ Γαϊβθα 8ἃ8 ἴο {Π6 σογγθοῖ- 
Ὧ685 οὗ {ἰὸ Οτοοκ. Βεβίάθϑ, 10 ἸἸΔῪ Θαβν "6 δο- 



ῷ ΘΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 111. δὅ 

ουπίοα ἔογ, σοπϑίἀογίηρ (πὶ (Π6 86η56 13 Βοιῃ!ο ὙΠ αΐ 
Οὔβουγα ΌΥ (ἢ6 οἰηϊββίοη οἵ {6 οἰδυβα ψν ἢ] 6}, οἡ 1Π6 
Ὀοβὲ δι που 169, 1 ἢδνο 80 0]16ἀ. Τἤθη δραίη, δῃ 
Ἰηϊογγοραίνα ρᾶγίὶοὶθ τγὰ8 ἐϊλοίψ ἴο 6 ἱπιγοάἀυςοά 
δίϊογ δὴ ἰηἰογγορδίϊνα ϑθηίθησθ. 6 δπίϊδηξ σϑϑά- 
ἴηρ, 1Π6η, (ΠΕ ϊςἢ 18 σοηβγηχοα Ὀγ (ΟΠ γυϑοβί.) 18. υη- 
ἀουδίσαϊν εἰ6 ἰγὰθ οη6, δηά 18 δαορίοα ὈΥ “48ρ[8. 
ΤῊΒ 5658 ΠΙΔΥ͂ Ὀ6 [ἢ 18 ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ : ““ ὕυποες ((η4666) 
γοῖ ψν1}} βὰν, νὰ ἢδ6ἀ 858 δοηι ἀο,᾽ ἅς. 
Ἐν {86 τινες 811 (Π6 (ὐοπηπιθηΐδίογβϑ ἀργθθ ἅΓ6 πηθδηΐ 

1η6 186 ἰθϑοῃοῦ δ (γι, ν ἢ ο δαι οΥἱρίηα!!Υ 1ἢ- 
ἰγοάπισοά ἱποιηβεῖνοβ ἴ0 ποίΐϊσθ ὈΥ σοπηπθηἤδίοῦΥ 
Ἰοιτθτβ υοτἢ {Π6ν6 δηὰ αἰβθν θοῦ: οἱ μὴ ἔχοντες (88 
ΤΠΘΟΡΉΪ. 5805) ἐκ τῶν οἰκείων ἔργων γνωρίϑεσθαι, διεκό- 
μιϑον οἷς ἄν ἤθελον, διὰ τούτων συνιστώμενοι καὶ γνωριϑό- 
μένοι. 

ΤΠ 656 σοπῃηπηθηἀδίογυ Ἰθίίογβ 6ΓΘ ᾿ς ἢ ἴῃ Ὧ86 ἴῃ 
1Π6 ῥτγίπη να οσἢυγοῇ, δηἀ ψογα ἀθγίνοα, 88 ΒΟπὴ6 
{πηΚ, ἔγοαλ {Π6 ἐδόδογα ἠοβρὶἑαἰαξὶ6 οὗ ἴῃ 6 Οτθοκκβ 
8η4] Βοπιδη8. βιι 1 |,Δ8 Ὀδθὴ ρῥγονϑά, {δαὶ {ἢ 8 
συβίοπι νγ͵ὰϑ 1Π 1136 ΔΙΠΟΠΡ [Π6 υὑεῖυ5 480 ; 85 1 ψου]ά 
θ6 ΚΟΥ ἴο Ὀ6 ἴῃ ΘΝΘΙῪ ΠΟΙ ΏΓΥ ΠΘΓΘ Ἰοίζογβ ΨΟΓΘ 
Κηονη, δηά ροιβοηδὶ σοπηηη]σ .!] 0 ποῖ ΝΘΓῪ ἵγα- 
φυορηί. Νοῦν ἴΠ|686 ΔΓ6 ὩΟΓΘ ΡΓΟΡΘΙΪΥ ἰοτηοα 4 ίδ- 
ἐἐε5 οοτηπιοπααέογῳ πῃ ἰδέξογ5 9 γϑοοηιπιοηαξίοη, 
848 Μδοκη. γοηάοβ. ὙΤΠΘΥ Ψ6ΓΘ ΡΓΟΡΟΓΪΥ ἰοἰίογβ οὗ 
Ἰηϊγοάἀποίίοη (οἷ 185 {π6 ἱπηρογὶ οὗὁἨ {6 [6Γ}), 
ἰδοιρἢ {πο γ, πὸ ἀοιυῦί, οἴἴεῃ ἢδα τϑοοιημπθηδίογυ 
ἴηδίἴ6γΓ. δοπλο οὗ {πὸ ἤησδί βρθοηθη8 ἅγα ἔγοπὶ (ἢ 6 
ρθη οἵ (ςθγο ἃπᾶ ΡΥ. ΠΟΥ  γο σα] 16 ὈΥ {Π|6 
ΠΔΙῺΘ6 ἑπιστολαὶ συστατικαὶ, ΟΥ γραμματικὰ συστατ. ; 
ἃ5 ἴῃ 8 Ρα888ρῈ8 οἵ Ατγίδῃ Ερίοῖ. 2, 8. δρροϑί (οἷν οἰϊβα 
γ ὙΥεῖβ. : καλώς ὁ Διογένης πρὸς τὸν ἀξιοῦντα γράμμα- 
τα παρ᾽ αὐτοῦ λαβεῖν συστατικά" ὅτι μὲν ἄνθρωπός, φησιν, 
εἶ, καὶ ἰδὼν γνώσεται" εἰ δ᾽ ἀγαθὸς ἣ κακὸς, εἰ μὲν ἐμπειρόφ 
ἐστι διαγνῶναι τοὺς ἀγαθοὺς, καὶ κακοὺς γνώσεται" εἰ δ᾽ 
ἄπειρος, οὐδ᾽ ἂν μυριάκις γράψω αὐτῷ. δοἢ]ου8. 1445 το- 
ἔδογθῃσθα ἴο Πιορς. [δογῖ. ὅ, 18, δὰ διοῦ. ϑδϑγῃ. ἢ. 
408. [Ιἰ 15 Ποῖα σοιμδγκοά Ὀγ Ἀοβθηπι. : ““ Εογίδ 85:18 
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διιάϊογαϑα πη} Φᾳοοῦὶ οἱ Ῥείγὶ, 1ηβοιθηῖα υΐγοαιθ 
Αροϑίοϊο οὐτὰ {πο γῖ8 δ αγαπὶ Θοο] βϑίάγι τη, 4188 μοΓ- 
νᾶραῖ! Παογϑηΐ, Οογιηί μαι νοηδγδηΐ ; ἀθιησαρ5 νΌΓῸ 
ΡΘΓ δϑοϊδίογθϑ 8108 (ον 108 δου η486 [6188 πηϊγΓὸ 
ἀἸββθιηδγιηΐ ἀ6 81:15. ἴῃ γαῖ (ΟΠ ΓΙ ΒΕΔ Π|1πὶ ΠΠΘΓΙ[18, 
4ι185 ἃ ἰρ818 ἀδιγαπι σοηϑίιία πο γῖς (ογ π{ἢ].᾽ἢ 

Συνιστάνειν 18 [ΔΙ56 ΙΥ τοηάογθα ὈὉγ Μδοζη. “ βϑία- 
ὈΠ5})} Ουγβοῖναϑ; ριον οὐγ Αροβί οϑιρ." Τῆδ 68( 
(οχηπηοηίδίοιϑ, δηζθηΐ δηα τηοάσδγη, ἃ ἀρτιθθὰ 1ῃ 
Ἰηογργδίίηρ 11 οοριγιθηή, ργαΐδθ. Απὰ 80 Ὀγίθοῦ οη, 
ὅ, 1Φ. 10,102 ἃ. 18. 4. Φ. 12,11. δ66 δοιίθυβ. [6χ. 

2. ἡ ἐπιστολὴ ἡμών ὑμεῖς ἐστε, δις. 
Τίια Ἰαϑῖ νϑῦβο, ἱϊ ν"}}} Βα σοιμοιηδογοά, οοποϊιάοα τυ ἈΠ ἰηϊογ- 

τοραιίοι ἐπ] γὴηρ; 8. βοὴ ποριῖνε. Τιὰ9 Ὑπεοάογεῖ δα ννο]] 
ἰηιγοάιισοα (ἢ6 ννο 8. οὗ (Π6 ργαϑεηῖ νϑῦβα 85 [Ὁ]]ονν8 : ἡμεῖς οὐ δεό- 
μεθα γραμμάτων᾽ αὐτὰ γὰρ ἡμῖν τὰ πράγματα μαρτυρεῖ. ἼΠοΩη 5 
δα εαά τπ6 σαμθ6, ἴῃ ψὨΐοῖν [Π6 6 ἰβ δῃ οἰορδηῖ [ΓΏ, Βοαγ εἰν ἰΠΙΘΥΙΟΓ 
ἴὉ ΔηΥ (πΐηρ᾽ οὗὨ (18 Κί πα ἴῃ (π6 ὑεβῖ ΟἸαβϑί αὶ] 'υσί[ογ5 : δηά ἴΠ6 
ὙΟγ5 απὸ ἴπιι8 ραγαρῃγασθα ὃν Τ ΒΕΟΡὮν], : “7 Ἰναῖ νν ΠΙΟἢ σουλῃλθη- 
ἀαΐονγ Ἰεἰίεγβ ἰηϊγοσαοίηρ; αηὰ πηακίηρ υ8 γοβρεεῖθα ννου]ὰ αν 
ἄοπα, {{|5 γ6 γοῦγβο τ ε8 0 ἢ δι δθθη δηα ἤοαγὰ : δηΐ τυποῦενοῦ ννα 
8 ννα ΘΓ γου δυοιυῖ," 76 ννογάβ, ἤόννενογ, οὗ {π|5 δῃϑὰ τῆ 6 [Ο ονν- 
ἱηρ᾽ νεῦβα ἰνοῖνα βοιῃδ αἰ βίου Υ ἢ δοοουηῖ οὗὨ {πὸ ὨΔΙΕ 685 ΟὗὨ {86 
τ᾿ ΘίαυΠοΥΓ, ἴο Γοηονα νυν οἢ ὨΟΙΠΟΓ. τνου]Ἱὰ γεδα ὑμῶν ἴοΣ ἡμῶν, ἔν ιη 
801ὴ6 ἔενν Μ55. δα οιβίομβ Αηά90 Βμ. Βαγγϊηρίοη. Νονν (ἢ 3 πλῖεῖνι 
06 δἀπιϊ θὰ, ννεγα ἰδ ποῖ ἔοῦ τῆ ζω] οννίηρ νον ά8, ἰῃ νηοῦ 16 
Αγροβῖ]α [αὐ ΠῸΓ απο ς (ἢ6 πιείδρπογ, τποιιρ ἢ, δἵ [Π6 β8)6 [[τγ6, ἴ6 
να Υΐο8 (ἰ6 ἀρμρ᾽ἰοαϊοη. ΒΘοϑί 65, ἰζ νου] ὃς ἰπ τἰνα ἐΐθος γαῖ! ιν τῆδη 
{Π6 λφατίδ οὔ ("6 Οογιηἰ δ σοηνογίβ {παῖ [18 [εἴ τ6} ννοια ὑα Ἰορὶ- 
Ό]6 ἴο 1η6 ννοι]ὰ αἵ Ἰαῦρθ. [{ 18 ποῖ βᾶϑυ, ποινενεν, ἰο δχρίαϊῃ τἢ8 
86η56 οὗ ἐγγεγραμμένη ἐν ταῖς καρδίαις. βοκη. ΚΠ πΚ8 τπαῖ [ἢ 6 
αἰ δ σι ΠΥ πᾶν Ὀ6 Ἰοβεθηθά, πὰ ἴδ γαγγὶηρ Οὔ ΘΑ ρΠΟΥΒ Γειονεά, Ὀγ 
δι ρροβίηρ ἴδ {π6 Αροβί!θ ο8}198 (6 (ον η 45, Ποῖ (Ὠτδι 8 ἰδ [ο Ὁ 
οὗ τοοοτημησηάαδί(ϊοι ἰὼ ἤλνουτν οὗ πίπι, Ὀυϊ ἃ εὑρν οὗὨ ἰπαΐ ἰειῖει ; 814} 
{παῖ ἢ Ἰεῖτεν 156} ννὰ5 τυγι ἴδ οἡ ἴἢ6 ΑΡροβιί]ε᾽8 ἤθανῖ, ὑὰῖ [ἢ6 ΘΟΡΥ͂ 
ΟΥ̓ΪῚ οὐ ἴΠ6 ᾿ιεδγῖ8 οὗἩἉ ἴβε ΟοΥηςΐδη9. Βαϊ τ 8 ἀδνίοα ΟΗΪΚ δχ- 
οἰδηρθα οἠϑ αἰ βίου ν ἔον δηοῖ ΠΕΓ πλογα βογίουϑ, δηὰ ννουϊὰ σοηνογί 
οὐβουγν, δη δοιηον δαὶ οὗ παγθθηςθ38, ἰπῖο ᾿ποχρ ϊσ8 Ὁ]6 Ὠοηβεῆβα. 
ΤΗς ΠἸΠΠσα]γ (1 τερϑδῖ) 80] 6 }]γ γϑϑῖβ νυ ἢ (ῃ6 ννογὰβ ἐγγεγραμμένη 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμῶν ; 80 ἴΠαῖ, {7 [Π686 γγοῦα δοβοηΐ, {16 ϑεηΐδθῃςο 
ὑνουὰ Βα οης οὗ (6 πιοβῖ ἱπι6}}} 1 }}]6 85 ἰΐ ἰ8 (86 τηοβί οἰορβαηῖ 1 
Κηονν. Βιιῖ 88 {ΠῸῪ Δ. 6 δυρρογίεὐ Ὦγ 4}} ἴῃς Μ55. δηά ΟΥ̓ (πε πεχὶ 
νΈΓβ6, Γείδἰ δὰ [ΠΥ τηϑὲ Ὀς, δηὰ οχμίαϊ πε ἃ8 ψγὲ δὴ. ὍΤῇα θεβῖ 
ἐχροϑβίτοηβ ἃγὰ ἰποβα οὗ (ξουηλεη. 616 Ὁ. ἐν γνῷ γὰρ ὑμᾶς ἔχοντας, 
φησὶν, ὡς καὶ ἐγγεγράφθαι ἡμῖν δοκεῖν διὰ τὸ ἀνεξάλειπτον, παν- 
ταχοῦ περιφέρομεν ὑμᾶς δρὰ ὙΠΕΟρΡΥ]. (ἔγοπι ΟὨγγβοβί.) “Ὥστε. 
ἐπειδὴ ὑμᾶς ἔχω ἐπιστολὴν συνιστῶσαν με πρὸς ἄλλους, οὐ δέομαι 
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ἄλλων ἐπιστολῶν παρ᾽ ὑμῶν, ἵνα δι᾿ ἐκείνων γνωρισθῶ τοῖς ἀγνοοῦσί 
με. ᾿Αλλὰ καὶ ἐπειδὴ ἐν τῇ διανοίᾳ μοῦ ἐστε, οὗ δέομαι ἵνα με σνσ- 
τήσωσιν ἄλλοί τινες πρὸς ὑμᾶς" πρὸς γὰρ τοὺς ἀγνώτας δεῖταί τις 
γραμμάτων, οὗ πρὸς τους εἰδότα, Τηθ. πιοάς οὗ ἰηιεγργοίδιϊοι 18 
Ἰηρεηίουϑ δη ρογῃδρ5 ἰσυθ. ]εἴ9. αῃὰ Ἐοδβθηῃ). ἰηἴεγμτοί [ἰ οΥὗἨὨ [ἢ 8 
᾿ΐ ἢ]γ τεἀογ ἴονε ἔπ Ἀροβιϊε Ὀογα ἴο {πόθ τη ; 4. ἃ. “ φυοβ ἰϊὰ ἀΠρο, υἱ 
πυηαιδπ) ΒΟΉ ναϑίγὶ βγη τ ΟΥ, Οὐδ ἰΘΠΘΙ ὃ νΟῸ5 ΘΏΟΓΕ ῬΓΟ86α 8}, 
ΟΙΏΠ68 πογυηῖ." Βιυι 1 ἀο πιυῖ 866 ἢον {Π|8 δθΏ86 δὴ ἰ)6 ο]ϊοϊιοα 
ἔγοτω {πὸ ννογάϑ. Οσεαῖγ ργε γα Ὁ] 6 ἰδ {Ππ6 πιοϊῃοὰ οὗὨἩ ΤΠεορῆγὶ., 
τυ πο ἰδ δυρρογίοα Ὀγ ΤΠευάυγεῖ. ΑΘ, ποννενογ, {118 15. ποῖ νυἱίποις 
αἰ ΠΟΌΪΟΥ, 1 ΙΩΔΥ ργόροθα ψν]αὶ δἰ Ὁ} Κ68 ὴ6 88 ἃ διιωρίον δηα δδϑίες 
τς οἴτακίηρ; [Π6 Ραββᾶρβ. 

Τῆς Ερμρβι]ς μετα πηεδηῖ Ὀγ ὅ8ι. ΡαὺΪ ννὰβ ρ] αἴ ΠΥ ἴΠ6 γεξζογιηδά τηο- 
ΓΑΪθ δηα μοοά οοηθυςὶ οὗ (μ6 Οοτγ τ Πΐλη σοηνογῖδ, νυ] οἢ πΐρῆς θ6 
δβαϊὰ ἰο ὕὈε γοδὰ δὰ κΚηονῃ οὐ 4] τδη ; δίησε (ἢ ὀχιθηβὶνα οοίη- 
ἸΏΘΓΟΘ οὗ πε (οΥ ἘΔ 5 σαγγς ἃ {116 ἸΩΠΔὈΪ Δη 5 οὗἉ (Πδῖ ΟἿΥ ΘνΘΙῪ 
γνΏογε, δα αἀἰδρεγβϑοά θνοσυ ννῇθγο 8 Κπον]εάρε οὗ ννῆδλῖ ννὰ5 {ῃθγαὰ 
ἄοπα: δηΐ 8}1 [18 ννοῦὰ Ὀ6 8ὴ Ἐρίβϑι]6 (οϊηπιεπάδίογυ Ἐ ὁ} ἐπ 
“ὍῬοείίο; βἷἴηςθ, 89 (Ὁ γγϑοϑθῖ. δηὰ  ΠΟΟρΡὮγ]. 587, τῶν μαθητῶν ἡ 
ἀρετὴ τὸν διδάσκαλον κοσμεῖ. Νονν (ἢ 8 γε[ΟΥ Δ [Ἰ05. ννᾶ5 ἰη 4666 ηοΐ 
Κηόνγῃ ἴο 81} βδῃ ; ὃὑυΐ ᾿ξ ῃηυϑὶ ἢᾶνα Ὀξδη δϑρϑοΐα ν πηργιηςοὰ ἴῃ 
{πὸ τηϊα δα ἤρατὶ οὗ ἢ Αμροϑίϊε : δηὰ τἢἶ ἱπονοίοτε ἢς ννουϊὰ 
ὑεαγ δϑουϊ ννἱ(ἢ Ὠΐπι ΘνΈΓῪ ἡ] ΓΘ, }υϑῖ 48 (ῃ6 Κπον]εάρε 'ῃ αυσδίΐοη 
γγ88 «556: } ηδί οὐ ΟΥΟΓΥ ΠΟΙ. : 

ΘΌΘἢ 18 ([ ουῃοεῖνα) (Π6 {Γπι6 86η586 : δηὰ (8 σνεΙῪ Αἰ ου]γ δηὰ 
ΑΓ ἢ Π668 86 6:8 Γοπιονθα. 7 

8. φανερούμενοι ὅτι----ἰμών. ΤῊ 8αῖη6 τηθίδΡ ΠΟΥ ἰ8 
ςοηῃτἰπιι6α, ποιρῇ βοπγεν δαὶ ἀἰζοτβα δηὰ αἰ υ ηΕΪγΥ 
ΔΡΡΙΙ6α. 

Γηὴ6 ψογβ ᾧαν. ὅτι ἐστε τὸ, Ὀγ ἃ ψ6}} Κηονῃ 
ΙΔΙοαι, ἔογ ὅτι φανερῶς ἐστὲ, ““ὈοΙηρ ρμἰαίη (δῖ γα 
ΔΓ; 1. 6. “1 θείηρ ρἰαίη τἰὰΐ γ8 δι6,᾽ ἄς. 16 
ὅτι, Ὠον νοῦ, 85 ἃ ίοσοθ νη ϊσἢ ηο (ομηπιδηΐδίοῦ ἢ 88. 
βθοη διιί Τοοάοτγοῖ, ψῆο {8 ΔΌΪΥ ρᾶγαρἢγδ568 : καὶ 
τί λέγω ἡμῶν ; αὐτοῦ γὰρ ἐστε τοῦ σωτῆρος ἡμωὸν ἐπισ- 
τολή᾽ αὐτοῦ γὰρ τὰ ῥήματα τοῦ κηρύγματος, ἡμεῖς δὲ τών 
γραμμάτων διάκονοι. ΤΊΟΓΘ 15 ΠοΓΘ ἃ Κα οἵ οἰϊπηαχ. 

ὙνΏδη, μοϑονογ, ἰ 18 βαϊά {πᾶὺ (Π6 } δῖα ὄνϑῇ 
ΟἸ γι βι 5 ΕΡρί8116, {ῃ6 ἰδίου τοιδὲ Ὀ6 τηἀογβϑίοοά ἰη ἃ 

,ἝἜ Ἐργ, ἴο υδὲ (6 ννογάβ οὗ Τπεοάογεὶ ἴῃ ἢ 8 ρδγαρῆγαθθ, (ΠΟΥ 
του]ὰ 666 τὴν πίστιν τὴν ὑμετέραν, τὴν πανταχοῦ γῆς καὶ θαλάττης 
ἀδομένην᾽ ἡμεῖς γὰρ ὑμᾶς τῆς πλάνης ἀπαλλάξαντες τῷ τῆς θεογνω- 
σίας φωτὶ προσηγάγομεν». 
ἱ Πεγα ΒΌΚΕΙοΥ οἰϊε8 ἃ ραββαρα οὗ Ραίο Ῥηθαάν, Ορ. Ρ. 218, ἯΒο 

Βρθδ 8 οὗ Κηον]εάρο, ἃ5 Ὀεΐπρ; ψυυ6η ἴῃ τῃ6 508] οὗἉ ἴΠ|6 ἸΕΔΓΏΕΓ. 
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ἀιβδγθηΐ 86η86 ἴο {Π6 [ὈΓΠΊΘΥ : δηάᾶ (ἢ8 86η86 (ἢ ϊοἢ 
(ῃ6 (ὐοπιπημοηίδίοβ ρρθᾶγ ἢοΐ [0 Πᾶνα οαἰθαγὶν (18- 
ΟΘΓΏΘΑ) [ΠΔῪ ( {π1ηΚ) θ6 ἐπ [Γασ6α : ““Ὑα6 ὕδθδγ [ῃ6 
σομμηϑη 685 οἱ (Ἰγῖϑῦ ἡ γοὺγ ποδγί, δηἀ ἰγδηβογθθ 
{Π6πὶ ἰἴο γοιγ ργδοίϊςθ. ΤῊ]5 18, 88 ἴ Ψ6ΓΘ, ἃ ἰθἐίο 
ἀϊοϊαιεα Ὀγ ΟΠ γιβὲ ἰο τη, δῃὰ ὈΥ τη8 ψυϊτίθη οἡ γοῦν 
Ὠαδγίβ8.᾽" ἐμο δΔΌονο, ΨὨϊοἢ ἌρΡΡρΘᾶγβ ἰο 06 {6 {Π6 
86Ώ86, 15 Βυρροτγίοα ὃν 81] {Π|6 δητ6π| ( ομητηθη δίοῦϑ, 
δηἀ ὃγ ατοί. δηά Βοβδϑημ., [Π6 Ἰαϊίογ οὗ ψἤοι οὔ- 
βΒ6ῦν 68, (ἢδί διακονεῖν δ σ 1 68 (0 ι.}86 ΔΗΥ͂ ΟΠ Θ᾽ 8 ΠΊΪ ΒΊΓΥ 
1η Ρογογηίηρ Δηγ [Πίηρ. 

ἢ 80Π16 86η86, ἴο00, 1 τηἱρῆξ Ὀ6 8814, Παῖς {Π6 } ΜΓ6ΓΘ 
ἃ ἰοί[ογ σοιηπιοηάδίοτΥ οὗ (ἢ γδὶ Ὧπὰ (6 (ὐοβρεὶ ἰο 
{86 ἢοδίῃ 68. 
Νον Ὀγ ““{Π6 Κρ ιϑέϊο οἵ (ΓΙ 80 18 πηθδηΐ (Π6 ο9- 

»εῖ; δῃὰ (ο ἐλὶς ἐπιστολὴ 18 ΝΘΓῪ ΔρρΙς4016, δεςογά- 
ἴηρ ἴο (δ Β6η86 ψΏΙΟΝ {Π6 ψογᾷ [θᾶγβ [γααιθηι}γ ἴῃ 
(6 δηξίοπί ψυγιΐογθ, δια τὴ γγἤ]οἢ 1 18 ἤΘγα ορίονου, 
ὨΔΠΊΘΙΥ, ἡπαπεαμηι. “ΤῊ ἴθγηη, ἱπ4664, 18 ΔΡΡΙΙ Δ 0 ]6 
ἴο ΔΩΥ γευείαέϊοη οὗ (ἀοά 5 1} ἰο τδὴ. Τῆι (Π6 
Ϊὰν οὗ Μοβϑϑ πρὶ 06 Τα] θα δὴ ἐπιστολὴ τοῦ Θεοῦ 
Δα διακονηθείσα ὑπὸ τοῦ Μωῦσοῦ. Τῆς Οοεροῖ ννἃ3, ἃ8 
1Π6 ΑΡροβί!β βάγ8, 8ἢ ἐπιστολὴ τοῦ Χριστοῦ διακονηθεῖσα 
ὑπὸ τοῦ Παύλου, 
Τῇ γοπηδιηϊηρ ραγί οἵ (Π6 νϑσβα 18 (1 {π|η|κ) πηϑαηΐ 

ἢοΐ ΟἾΪΥ (ο ΓΙ ΘΓ ἀηο] ἃ (6 πηοδηϊηρ οὗ ἐπιστολὴ, 
θυΐ (45 (Π6 δηιζίθης (ὐοιηπηοηίαίοτα δηά Οτοί. βυρ- 
5651) (0 5ΠΟΥ͂ [Π6 ΒΡ γι οΓΥ οὐ {π6 (ὐοβροὶ οὗ (ἢ γιβὲ 
οΥοῦ ([ἢ6 ἰὰν οὐὗἨ Μοβθβ. Απά {ἰ||85 ΤΒβθορῃυ]. ἐπυ8 
1 υδἰγαί68 ; “Α53 Μοβϑβ νᾶ8 {Π6 τηϊηϊϑίον οὔ ἢ ἅν, 
80 ἃΓ6 ὙῪῺ [ἢ 6 τη] βίο γβ οὐ γοιγ 1 ἴῃ ἢ 6 ΟΟ5ροὶ. 
Ἠξς οεὐτ (ἢ δἴοῃθβ; τ06 ουΐ ἰἢ6 οαγίβ.Ύ 6] αν νν 88 
τ ίθ ΜΙΝ ἰηΚ; (ῃ6 Οο8ρ6] ν88 νυ θη τροη τοὺ 
Βγῖῃε δριτιί. ΑΚ ΓἈΓ 88 {Π6 δριγὶϊ ἰβ βαρογίον ἴο 101, 
δηα (Π6 Ὠραγί ἴο βίοῃθ ; 80 ἔδσ 15 (ἢ 6. πον ὨΙΈρΘη88- 
[οἢ ΒΌΡΘΓΙΟΣ ἴο {πΠ6 οἷά. ΔΑπῃά 8ο ΤΠεδοάογοῖ : ἡμὲν 
γὰρ πλάξιν ἐνεκολάφθη λιθίναις, κἡ ὃὲ ταῖς λογικαῖς ἐνε- 
γράφη καρδίαις. Τἢ6 ροϊηΐ (1 βῃου!α β6θιὴ) ἴῃ συ βοἷ 
ἴπ8 ΑΡροϑί]6. βϑρθοία!ν ᾿ηἰθηἀδα ἴο Γοργοβοπί {Π6 88- 
ῬΘΙΟΣΙΥ οὗἁἩ [ῃ6 (ὐοβραὶ ονϑσ {π6 1ἂνν νγὰ8 (818, (πδὲ 
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π΄ 16 18 {Π6γ6 ΔΆ αὶ ἔα} ορηιηιοπέ; ἴἢΏ ἴτἴῃῇ6 (ο8»- 
ΡεὶΪ (86 ᾿π] ποι! 008 ΘΓ ΓΘηογοα πηογα οἴἴδβοίυδὶ ὈῪ 
1π6 πὴ ΙϑίτΥ οἵ [Π6 ΗοΪγ ϑρί γι, 88 οὐέθη τηδηϊδϑίθα ἴῃ 
(Π6 τοϊγασυΐουϑ ρ 5 ἴο θ6] αν ῦβ, δα ὈΥ̓ ψ’ἤοΒ6 β8ῃ6- 
εἰγίηρ ρτᾶθθθ ΟΝ αἰΐ οὐσσαβίοη8 ἴῃ6 (γα ἢ8 οὗ (ἢ6 (ο8- 
᾿ ΨΘΓΘ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ᾿πρΓο 856 οἡ ἰΠ6 λεαγίδ οὗἩ τ 6ῃ. 

δ ΠΙΔΥ 430 86 ἴσοπι Οτοί., “" ἴῃ ἰθρα νϑίβϑυι βου ρ- 
ἴα ῬΓΟΙΡαι πη δϑί ; νοο 818 1Ώη8{1Π{||{10 οἱ βαυνι: [ἢ 
Ἐνδηροὶ!οᾶ νοςδ]18 1ηϑ{{{|10 ργεοίραδ ; βογρίαγα οἱ 
ουϑίοα!θης8 βοῦν." 

ΤΠα ψογάβ ἐν πλαξὶ καρδίας σαρκίναις ἅΓ6, ἃ8 ΤΏΘ6ο- 
ΡΠ]. οὔβεγνοβ, ἰο Ὀ6 (ΔΚθη 88 δῇ Πυρογθαΐοη ἴογ 
ἐν πλαξὶ σαρκίναις καρδίας, δῃὰ {πᾶῦ ῸΓ ““οἡ 68} }Υ 
(4063. ηδιηεῖν, ἰἤοΒ6 οὗ ἰ(ἢ6 Πραγί, 1. 6. ““οἡ {6 
ιοασὶ 1561. δὸ ΤΠοοασογοί, ἢ δὲ ταῖς λογίκαις ἐνε- 
γράφη καρδίαις. Ἐοβοηη. ἸηΔ664 ΟΧΡΙΔΙ 8 {Π6 ΨοΓγάδ : 
“ὁ ΒΟΟΙΟΣΙθ 18 ὨΟΙΏΙΏΠΠ,, ΘΟΓ) ΠΟΘΙΏΡΘ, 4υ10ῦ0.8 1Πη0- 
ἐ, νΟ8 πηδὰ οροῦα δή (γι ϑιϊδηδηχ ΓΟΙΡΊ ΟΠ Θ ΠῚ 6586 
Ρογαμοίοβ :᾿" ἴον, )}6 δί(8, (ἢ6. μιϊπάς οὐ ἐὴθ (ογῖπ: 
ἐἠ΄τ΄ατι5, ὙὮΟ 6 Γ6 {πΠδηγβοῖναβ ἐπιστοχὴ Χριστοῦ, σΔηποῖ 
ἤογθ ὕὈ6 υπάοτβίοοα. Βαΐ {Π18 ᾿πτογργοίδιίίοη ῥγο- 
σοϑαάβ οὔ δῇ ἱπηρογίθοϊ νον οὗ [Π6 ΘΧΡΓΘΒΘΙΟ. ἐστέ 
ἐσιστολὴ Χριστοῦ, Δῃα ψοιυ]α Ἰηνοῖγα ἴῃ ψἢο]6 ἰηΐο 
στοδίογ ΟρβουγΥ (ἤδη ἜνΘΓ, ' 
Ἤϑετα Οτγοί. δριγ σοπηρᾶσγοβ Ζ6γαπ. 80, 8388. νῇθγο 

(ὐοα ῥγοιηῖ8689, ὑπ 6 γ {(Π6 ἢθνν σονθηλῃΐ, ἰο Ραΐζ ἢ8 
ἰανγβ τῇ (ἢ 6 ΙΓ ρατίβ. δηα ο΄ ψγιῖθ Π6η} Ἰῃ (ἢ6 
Ποδγίβ οἵ ἢ18 ρϑορίθβ.υ Αῃηᾷ ἢδ σοῃραγθβ (868 [Ὁ] ον - 
ἱπρ Οἰαββίοδὶ ραββᾶρθβ. Ρ] υἰάγοῖν. (βρεακίπρ' οὗ Γγ- 
ουγρ.) τὰ μὲν οὖν κυριώτατα καὶ μέγιστα πρὸς εὐδαιμονίαν 
πόλεως καὶ ἀρετὴν ἐν τοῖς ἤθεσιν, ᾧετο καὶ ταῖς ἀγωγαῖς 
τῶν πολιτῶν ἐγκατεατοιχειωμένα μένειν, ἀκίνητα καὶ 
βεβαίαν ἔχοντα τὴν προαίρεσιν, δεσμὸν ἰσχυρότατον τῆς 
ἀκάγκης, - καὶ ἣν παίδευσις ξἕποιεῖτο τοῖς νέοις, νομοθέτου" 
διάθεσικ ἀπεργαϑομέγη περὶ ἕκαστον αὐτῶν δηὰ ἢ). 
Ογυβοϑί. ἰῃ ἃ ᾿λιβοοῦσβα ἢ ψΠΙΟἢ 6 τηδϊηἰδη5 (ἢ 6 
Ρτοίθγσθῃςβ οἵ ουβίοιῃ ονοῖ ἰαὰνν : ᾿Κκεῖνοι μὲν (οἱ νομοὶ} 
ἐν σάνισιν ἢ στήλαις φυλάττονται, τῶν δὲ ἕκαστον ἐν ταῖς’ 
ἡμετέραις ψυχαῖς" ἀςφαλέστερα δὲ καὶ κρείττων ἡ τοιάυτη 
φυλακή. 1 δα ΤΠΘορΡὮΥ], Βίμιοο. 196. Ὦ. ταῦτα τεῖς 
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τῆς καρδίας ταμείοις ἐναποτίθεσθε, γραφαῖς ἀτυπώτοις 
ἀπογραψάμενοι" 8Δῃ ονϊάθηΐς ᾿πη:αἰίοη οὗὨ {ῃ6 ργδβθηΐ 
Ρᾶββᾶρα, δπὰ οὔ ΖΈβοῃγ!. Ρ. Ὗ. 814. ἣν ἐγγράφου σὺ 
μνήμοσιν δέλτοις φρενῶν. 

4., ὅ. πεποίθησιν, δὲ τοιαύτην ἔχόμεν διὰ τοῦ Χ. πρὸς 
τὸν Θεόν. ἼΤΠ6 σοπηθχίοη ἤθγα 18 Ποῖ ΝΘΓΥῪ οΟὈνιουϑ. 
ΜΔΗΥ͂ ΘΑΡΪΥ πηοάδγῃ (οπμηθηίδίογθ, ἃ8 Ζθροῦ, ΕἘδπι., 
Μροηοςῆ., δπα ΤΊγιη., ἔαα {ῃ6 ψογαϑβ ἴο γϑίγ (ο {Π᾿ 0586 
"Πα δία ν ργθοβαϊηρ',, ΠΔΙΉΘΙΥ, ““Ὑ6 ἃ16 ΟἿΓ 6ρ]5116,᾿ 
Χο. Απᾶ 1ῃὴ {1585 νον οβθῆμῃη. ρῥδγαρἢΓᾶ5868 :. 
« Μυϊίιπι οἵηηϊηο οϑῖ, συοα νοἱβ ἰσίθυο; 86ἀ σοη- 
ἢάο μοῦ Πϑυμ οἱ (ΟΠ γβίι πη ἢος 18 6886, αἴ νΟΒ ΡΟΓΓῸ 
΄1881 σοιῃηπιοη δι] 0018 ἰοσοὸ ΠῚ οὖ ἸΏ60 τ] ΠΙΒΊΘΓΙΟ 
ἴοτο.᾽ ΤΓΠ18, πονονοι, βθοὴβ παγϑῆἢ. Τῆ6 οοη- 
ὩΘΧΙΟΏ 15 ([ {{ππ|η1} υδτογ ἰγασθα Ὀγ ̓ ΓΠΘοΟΡὮγ!]. (ἰτοπὶ 
(τυ 5.) 848 ἔο] ον: “ Αἴζοσ 6 δα {8 8εῖ ογίἢ 
1Π6 ΒΌΡΘΥΙΟΓΙΥ οὗ (ἢ6 πεν ονϑῦ [6 ο]4 σονοηδηΐ, ᾿ἴ 
Τηϊσῃς 6 ἰηΐετγοα, ἃ8 ἃ σοῃβθαῦθηςθ, ““ δὸ ἰῃρῆ 
να {π6 Αροβι]68 δηά τηϊηϊϑίογσβ οὔ ἰῇ6 Νεν. ὃγθ 
Ιηΐδγσιοσῦ ἴοὸ Μοβοβ [ῃ6 τηϊηϊδίογ οὗ {6 οἱἷά.᾽" Το 
βοΐζθη, {πογϑίογα, ν δῦ τῖσῃς ἤᾶνα βθοιηθα ἃ Ὀοδϑί- 
ἴῃ, ἢ6. οπηῖ8 [ἢδὺ σοΟΠΟΪϑ᾽οη, ΟΓ ΟὨΪΥ αἰξμάδς ἴο [ἴ. 
Ὀγ βαυησ: “ΤῊ 15, θοψανοσ, ποίῃίηρ' οὗ οἱ" ΟΜ, 
ας οὐγ Ὀοαϑιίίησ 185 {Πγουρσὴ Οἢγῖδὲ η (ἀοά. ΕἘῸΓ 
Ομεῖϑῖ ἰβ {Π6 διιζμοσ οὔ (μδῖ, δηά να ἅγὸ (6 πυπῦ]6 
1ηβ 165. δγἤδρ5 {Π6 ἔογος οὗ [86 ΘΧΡΓΘΒΒ:ΟἢΒ 
ΤΏΔΥ 6 ποῖα [ὉΠ}Υ γεργοβθηξθα ἴῃ {πὸ [Ὁ] ον ηρ ρᾶΓα- 
ἀνανα “ς γε, Ὠονανοτγ, (δὲ) να ϑο ἢ ἃ σᾶι1156 [ῸΓ 
οδϑίϊηρ (845 {ἢ]8 ΒΌΡΘΓΙΟΓΙΥ 1Π10Ρ1168) ἴῃ ΟΟἀ αἴοῃο, 

δηἋ (Ὠγουρῇ Οἢτιβι." Τῆι {Π6γ6 18. δὴ 6}}}0518 ΟἱὗΓ; 
μόνον. Πα ψογαβ [Ὁ] οσηρ 4γα (ἰὴ τἢ6 ἀδαρ Ὠυπι:- 
ἴγ οὔτπα ΔΡροϑί]6) πιθδηΐ ἴο ἔαγίμεγ ἱπουϊοδία {μαὶς 
τἀν ιῤάφι οῃ (σά. 
᾿[1ὴ [86 οὐκ ὅτι {Π6Γα 15 (Π6 αϑι8] 6}}1ρ518 οὗ οὐ λέγω ; 
4. ἅ. ““ ΜΙπά, [1 πηϑδδῃ ἠοΐ ἴο βὰν {μὲ νν6 ἃγὰ βυβηοιθηΐ 
οὗ οΟἸγβοῖνοβ," ὅζο. ΒΥ λογίσασθαι 18 Ὠοΐ τΉΘΓΟΙΥ 
τηθδηΐ οὐσίέαγο, ἃ8 τηοβὲ πηοάστη (οιηπηηεδηϊδίοῦβ 6Χ- 
Ρἰαίϊη (πη 80 οὐγ ΕἸ ρ] δὴ νϑυϑίοη ἴο ἐλῤέπὶ ΔΏΥ 
1] ρ) ; ΠΟΥ (85 )οαάγ, γθηάθγβ) γεοζοη, Μ ὨΙΟἢ [Π6 
φοπίοχί Ψ1}} ἠοῖ Ῥαϑγωϊ.. γδίθγαθ᾽θ 18 (ἢ6 νϑζϑδίοῃ 
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οἵ ΕΠ ΌΥ δἀπα Μδοκη., ἰο γϑαδβοΉ, 1. 6. ἰο Ὀγίηρ; πηθῃ 
ἴο σοηνθεβίοη ὈΥ͂ ΔΠΥῪ γραβοηϊησ οὗ οὔὖῦ οὐῆ. Βαυΐ 
118 18 Βογο αν βι16ἀ το {Π6 Δοσοπηρδηγηρ ἰὈγγην 48, 
ἀφ᾽ ἑαυτῶν δηιϊ ἐξ ἑαυτῶν. 1 ψουΐὰ {πογαίογα δάορὲ 
{π6 τηἰδγργοίδιίοῃ οἵ 4}} (ἢ δπίιθηΐ δηὰ βοῖηβ τηοάθγηῃ 
(οιηιηδηϊδίοτβ, 848 ατοί., Βοβοημῃῃ., ᾿Υεῖ8., Ὑγ6 115, 
Οὔ 6ιι5., δηἋ .45Ρ18, ἐτοοσίέαγο, οἵ νν ]οἢ 86 η86 ἮΥ εἴβ8. 
δάἀάιυσοβ Θχδιηρ]65 ἔτοπι 1λοπηοῖγ, ΡΠ]. λογίϑεσθαι ἐξ 
αὐτοῦ. ΖΕ Δη, Κ. Η.1, 6. εἶσι δὲ εἷς τοσοῦτον λογιστικαὶ, 
ὥστε ἀφ᾽ ἑαυτῶν ἐκλογίξεσθαι τὰς ἡμέρας. Ατίϑιϊα, δὲ- 
οὐ]. ν». 864. ὅσῳ γὰρ ἐστε σοφώτατοι τῶν ᾿Ελλήνων, 
αὐτοὶ τε ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτῶν ἄριστοι λογίσασθαι τὰ δέοντα, 
καὶ ἑτέρου λέγοντος κρῖναι. ΓΘ 86η86, {Π6ῃ, Β6ΘΙῚΒ ἴο 
Ὀ6 18: “γε γα οἵ ουγβαῖνοα Δ 06 θνθη ἰο ἀδυΐδο, 
ΟΥΓ σοῃσαῖνα 1Π6 τηγϑίοσιθβ δηά {γι{}}8 οὗ ἴἢ6 Οοβρεὶ, 
Π}110}} 1685 ἴ0 ρσίνα {{π᾿6πὶ {ἰ|6 οἴδοί ὈγῚ νψῃϊοῆ (ἢ6 
ΗοΪγ δρεὶ τυγὶἐθδ ἀπ πηργ 8. {Π6πῚ οἡ {6 ἰιοᾶγίϑ 
οἴ πηϑη; θυ. οὖν ροῦοῦ δη( 80 ΠΟ] ΘΠΟΥ 18 (4] 6) 
τοι Οοὐ. “ Ἴιο Αροϑβε]α (οὔϑαγνοβ Βοβθῃι.) 
ϑᾶγγ5 1Π8| [16 οομἑά ποῖ ἢᾶνο αἀἰϑοονογοα (ἢ18 τηοάθ οὗ 
ϑαἰναϊίοη, {παι πα ᾿)44 ἢΪ5 ἀοσίγίηα Ὀγ Π)ίν!η6 γ6- 
νοἰαιοη. ΤῊ ὡς ἐξ ἑαυτῶν 15 τηθδηΐ 511} {γῚΠΘΣ ἴο 
δηΐογοθ {πὸ ἀφ᾽ ἑαυτών. 11 15 ρῥἰαίη {πδ8ῖἴ τί πηυϑὲ Ὀ6 
ἰμη 64 το {πε τπΐηρσβ ἴῃ νίαν, Πδι οἷν, ΔῺΥ Ὠϊηρ᾽ τα- 
ἰαιῖνα ἴο {6 ραουΐαγ ἀοσίτίη68 οὗ (6 Οοεροὶ δηά 
([Π6 πηοιῃοά οὗ βαἰνδίίοη γονϑδὶβα ἴῃ 16 ἢ6ν οονο- 
Ὠδηξ. ΘΓ ΔΡ3 ({|8 αἷς ἐξ ἑαυτῶν τηαγ Ὁ6 δη 6] {1ςα] 
ἴογῃ ἴον “80 858 ἴο ργοτηιίραίΐθ 10 85 ἔγοπι ΟΌΓΒΘΙν 68, 
(νπἢ βυςσῇ οθδοὶ 88 τὸ (ἰἰο.ὴ) (ἔξ οαπιθη. ν 6 }} ράᾶγα- 
Ρἢγαβ68 ἴῃ: ὅτι ἡμεῖς μὲν οὐχ᾽ ἱκανοὶ ἐσμεν τοσαύτη δια- 
κονία ὑπηρετήσασθα, ἀλλ᾽ οὐδὲ ἐν νῷ λαβειν τοῦ πράγματος τὸ 
μέγεθος, ἢ ὅλως λογίσασθαί τι ἐν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι ηυδόκησεν 
ἡμᾶς ἱκανοὺς γενέσθαι τῷ τηλικούτω πράγματι. Αηάᾷ 
ΤὨΘΟρΡΉΥΪ. : αὐτὸς γὰρ (ὁ Θεος) ἱκάνωσεν ἡμᾶς, τουτέστιν, 

Ἐ 80 Οτοῖ.: “Ἐαὰ αὐ ἰοῦ δθοι}}}8 ἱῃοορηϊα ΡῈῚ Ἐνδηρε]ίυν 
θειι8 μαϊεΐεςῖ!, ας παϑοπῖυῦ νῖγοϑ ἴᾳπὶ ἐχί γα εὐςδηαΐ ορογᾶ, 
ε)υϑπιοα! δυπῖ αἱ πεινίπὶ αυδιινίβ ἱηρ᾿ ηἰ οϑίβϑῖτηο ἴῃ πγεηίεπι ΝΘ 
Ροϊυογίης, [ἄδοὺ δυΐοχῃ εἴπη αἰχίθαεῖ, ἀφ᾽ ἑαυτῶν, τερεῖῖ, ὡς ἐξ 

ἑαντῶν : ηυἷα ρμοΐοϑῖ ΠοπιΟ 88 ΟΔρεΓΕ; 86 ΠῚ 6Χ 86 γαρουγθ. 
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ἐνεδυνάμωσεν, ἐπιτηδείους εἰργάσατο διακόνους τοῦ μεγάλου 
τούτου καὶ θείου πράγματος τῆς καινῆς διαθήκης. Απάὰ 
ΤΠπαοάοτοί, οχοθι που, τ{Ἰὰ8 : θαῤῥοῦμεν τῷ τῶν ὅλων 
Θεῷ, τοῦ Χριστοῦ τοῦτο ἡμῖν δεδωκότος τὸ θάρσος" οὐκ ἐφ᾽ 
ἑαυτοῖς μέγα Φρονοῦμεν, οὐδὲ ἐξ οἰκείων ὑφαίνοντες λογισ- 
μῶν προσφέρομεν τὰ κηρύγματα. 

6. ὃς καὶ ἱκάνωσεν ἡμάς, ἃς. Τα ἔοτγεθ οὗ ὃς ΏΔΥ 
ΡῈ Ὀεοίῖογ πησοτγβίοοά ὈΥ γοηαογίηρ : “ Αηά [6 1 18 
τας παῖἢ οηδυ]οὰ ι15, ἀπ τδάδ 8 ἢ ἴο Ὀ6 πη!ηϊ5Γ6 8. 
οὗ (ῃ6 πονν σονβηδηΐ,᾽ 1.6. ἴο ρθδοῇ (ἢ (σο8ρεὶ.. 
Ηδετα εἶναι 15 ἴο 6 υππογϑίοοά. Ο {6 ἴοτοθ οἵ 1ῃ6 
[ογῃ καίνη διαθηκὴ 866 (ἢ6 ποία οἡ Μαίί. ἰηἰ. ΤΓΠδ6ο- 
ἀοτοῖ Ψ 61} ραιδρῆγαβθα 5: Αὐτὸς γὰρ ἡμῖν ὃ τῶν 
ὅλων Θεὸς ἀρκοῦσαν ἐχορήγησε δύναμιν, ὥστε διακονῆσαι 
τῇ τοῦ πνεύματος χάριτι. Οτοῖ. Οὔβογνθϑ (παι διακόνος 
18 ἤΘΓΘ τι866 σεηπογαΐίῳ ; 8ἃ5 τῇ 1 (ον. 8, ὅ., πα διακονία 
δὶ Δοίβ 1,17. δηά οἰβον ῃδγο. 

Ι͂ἡ (η6 ψογ8 ἔο]ονίηρ (6 ΑΡοβίϊα ἀραίη (45 ἰΐ 
8ῃου 7 866 πῃ, ἴογ {Π6 βᾶἶζα οὗ {ῃΠ6 Ζ7υ6αϊΖίης ΕΟ γΙ8- 
(14η8) (465 οσσαϑβίοῃ ἴο βοΐ ἔουτῃ 186 ἀιβογθησα θ6- 
ἔχθοη (ἢ6 [νν δηά {Π6 (οβρε]. Τῆς καινῆς διαθήκης, 
«8. ποῦν (᾿Ἴονοηδηΐ, οὐ γράμματος (ἢ 8615) ἀλλὰ πνεύ- 
ματος, ““ ηοΐ οἵ Ἰε(6γ, Ὀυΐ οὗἉ ΒρΙΓ1,} 1. 6. ποῖ ἃ ΓΙ ρίοη 
ἐϊέεγαΐ, οὐ σοπιργθδηάδα ἢ ψεπίησ, πκΚὸ τἰῃ6 Ὠ 608- 
Ἰορυο, δπά {ἰὸ [ν᾿ οὗ Μοβϑβ, θυ δρίγμαί, ΓῊΪ8 
ΤΥ 6 ὑπάογβίοοῦ 1η ἃ ὑνο- [Ὁ] ὰ ΜΑῪ ; βγβῦ ἴη {{|Ὸ 
ῬὨγϑβϑιοδὶ 56η86, βίησε (ΓΒΕ ΔΉΠΟΥ νν88 δι ἔγϑί ργοπιαΐ -. 
ραϊοα νἰπουΐ δὴν Ὠινίηα δογιρίαγα," δηα 5ο] αἰ γ ὈγῪ 
{6 Ηοὶν δριίτιῖ, Ψ Ὠ]Ο ἢ Α8ο ὈΥ 108 πα γδουϊοιβ χαρίσ- 
ματα οχίθηἀθα αἕ ἐδαδέ ἃρ ἰο (ἢ6 ρογιοά ψἤβῃ ἰΐ 
Ὀδοδηδ ᾿ἰἴθ γα] ἃ8 νν 61] ἃ8 βρι για], δηα ΟΥ̓ 118 ΟΥ̓ ἸΙΠΔΓῪ 
Δη4α βδῃοί γιηρ ᾿ἸηΒβθησο8. ἢ81}} ΟΝῸΣ δῖησθ ΘηδὈ θα 
ἔγαα (ἢ γι βιδηβ ἴο ρογίογηι {Π|6 ἀ{168 ψὨϊοἢ [Π6 ΟΟ5ρ6] 
ΘΠ]ΟΙΠ8 : δηα βροοηάϊΐγ, 1 ἃ το ἃ] 8656, ἃ8 Ὀ6ΙΠ 
ΤΑΙΒ6 ἃ ἀῦονθ ἴῃ 6 ΟΥῪ ἔοὈΥΠῚ8 ΔΠα ΘΙΏΡΑ βῃδάονβ οἴ 
1ὴ6 αν, δη αἰπηησ δ ἰ6 δηά βιιθδίδηςαὶ! Ἔχοοὶ- 
Ιθῆςσθ, ““"Νοῦ Μοβεβ (οὔβεγνθ ατοί.) Ὀγσουρῇς (86 

ἘΞ ΤΠ Αροβίϊδ βρθδκβ οἵ 5 οὐ {1π|68δ.. ΕῸΓ δήϊον (ἢ Α ροβίοϊϊοδλὶ 
δε ἴΐ ννϑϑ ὨΙΡΉΏΪΥ Ὠδοδβϑατγ (δὶ ἴδ ἀοοίτὶ πα οὗ ΟἾὨγίδὶ δῃοι!ὰ Ὀό 
ςσοιηϊ(εἀ ἴο τυγΣιτἰηρ;.. ( οβα;πι.) 



ᾧ ΓΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, ΠῚ. θ3 

στρ Ἰἢὴ ἵνο βίοῃβ [Δ0165 ἰο {π6 Ρθοόβρβὶθ. Τὴθ 
ΑΡοϑβι16᾽8 ψογά νγὰ8 δοσοιῃηρδηϊθα αἰ ΏΟΓΘ 1{π8- 
{Γ10118 31:05 (ἤδη Νίοβ68 δα σίνοῃ, ἀνθ ψ] ἢ ΟΠ ρΈ 68, 
τηϊγασιοιϑ ἢ! ἢ ρ8, γαϊϑίηρ {[Π6 ἀδδἀ, πᾶν, δηα ψ1}} 
1π6 ρονογ οἵ σοηΐδγγίηρ διιοὶὶ ρΙ 8. Οἡ Οἱ 6 ΓΒ ; ψ ἢ σῇ 
ἢ8α θ6δ6η υἱ{οε]γ ψιτπουΐ Ἔχϑιηρὶθ.᾽ 1.8 1{15 ΓΘτη δ Ϊς - 
οα ὑγ (Βουιϊποη., τας} 6 αν, ργοπηυϊραίεά (Π6 νυ τη ρ8 
οἵ Μοβαεβ; θυῖΐ {ΠῸ ργϑδορίηρ οὐ (ἢ σιϑέ τηϊηϊβίθγοα (ἢ 6 
ρι[15 οὗ τ1Π6 δριγιῖ. Απᾶ ΤὭρορἤν}. οὔβογνοβ, (ἢ δὲ 
{6 Ἰατν νν88, 'ἴπ ἃ σϑγίδ! ἢ 86η86, ϑβρι γί], ἃ8 σίνθη ὈγῪ 
{π6 δρίγι, θὲ ἀϊὰ ποὶ οοηγενρ δε ϑρὶγὶ , ἃ58 ἀϊὰ 1ῃ6 
Ναὸν (ονρηδηΐ : (0Γ ποῖ οἷν αἸἃ {6 Αροϑβε[658 ἰϑδςοῖὶ 
βριγιίαδὶ δηή ἀϊνίπα ἀοοίη68, θυ ὈΥ τῆ ἰαγίηρ οἡ 
οἵ Παηἀ8 σαυε ἐδ ϑρινγὶἱ." ΙῸ ΤΩΔΥ αἴβο, 88 ΠΟΥ 
οὔβογνϑϑ, Ὀ6 οα]]|6α {Π6 σονοηϑηί οὐ (ἢ6 ϑρίΓ 1 δἱ- 
Ἰυβίοη ἴο Ζ26γοη. 8, 838., ψἤθγο (ἀὐοα Ρτγοιηΐβ868, ὑπ68 . 
(η86 πδνν σονοηδηΐ, ἰο μι 18 ἰανν8 1ὴ (6 ἰηναγα 
ραγίβ, ἀηά ἴο ψεα (θη 1η (ἢ6 Πραγίβ οἵ 18 ρϑορίθ. 
Αῃηὰ ἴο {158 νον ζ48Ρ15 οοηβηδδ τί, οὐβογνιηρ : Πνεῦ- 
μα ἈΡρειϊδίυσ ποβίγα σοὶ ρίο; πᾶπὶ ἐπέογπα βρθϑοίδί 
οι οἰΐδοιι5 οἱ σοιηη06185 8113, Μοϑαιοᾶ ᾿ὩΔΧΙΔη} 
ραγίδι δὲ οσέογπα ρου ηθηῖθ. Ηδ τἤδη, ἢ ρστθὰξ 
ἰ,ϑῖ6, 88 Μ6}} 858 (τ, Οὔϑουνα8 : “Ῥαυΐι5 δαΐδιῃ, αιι0 
ΤΑΔΡ5. ΟΟΠΙΠΊΟν ἴα ΔηΪΠΊΟ, 60 οἰθρδηςοῦ! οἴ" τη 818 
βσυταιᾶ αἱἱέϊιν ογαίοηαΘ, 1. 4. ἹΠπ0]οΙ 6δί, φυὰτῃ Πᾶ- 
[Γ8}18 δι 11 ῬΑ] οἰ ορδηίζιἃ. 

6. τὸ γὰρ γράμμα ---- ϑωοποιεῖ. ὙὝΠΕΙΓΕ ΓΟ βονογαίὶ 
ψΨαγ8 ἴῃ ΨὨΙοΐ {118 Ψ1] Βοϊά σοοά. Ηδηςα (οι» 
τηθπίδίογβ ΑἸ δοοογάιηρ ἴο ἴΠ6 νεν8 {Π6Υ ἰδΐκο. 
ὙΠ Ποῦ ποίοῖηρ γοβησιηθηΐβ ἴο Ψ Ιοἢ [ἢ ΔΡοβεὶα 
ψου]ὰ ποί ἀδβοθηά ἴο δανοτὶ (αηἀ ψὨΙΟὮἢ ΙΏΔῪ Ὀ6 δ6θῇ 
ἴῃ {π6 (Οὑ. δδογ., Ῥο θ᾿ 5 ὅγῃ., οἱ 8 Οὐγα, δῃά 
οἴμον ψόγκϑ), βοῖῃθδ ἤθγΘ ΓΘΟΟΏΙΖΟ ἃ {615 Ργονογῃ, 
δχργοϑϑίηρς (Π6 ΒΡΟΓΙΟΓΙΥ οὗ ἢ δρ ἐμαὶ, 1. 6. πιψϑέϊε 
ορί, Ἰηϊοτργοίδιοη οὗ {πΠ6 ἰδνν ονϑγῦ (6 ἐέογαί. Βαΐ, 
88 Πϑοάάτ. Οὔβογνθβϑ, (Π18 18 ἃ ΨΘΓῪ ΔΓΡΙΓΑΓΥ δηά ὑῃ- 
ΜΔΡΓΔΩ ΔΌ]6. Ἔχροϑ!οη. ΒΥ γράμμα, 8}} Ἰυἀϊοίουϑ 
Οοιπιπηδηΐδίοῦθ δῖα ἀρτορθά, 15 πηϑδηΐ ἰῃ6 [ν᾿ οὗ 
Μοβεβ, δῃὰ ὮὉγ τὸ πνεῦμα 1Π6 (ἀοβρεὶ, {Π|6 ἔοττϑγ οὗ 
ψ ἰσ ἢ ταῖρῃς θ6 5814 το ἀἰ , ἴῃ ἃ πιοέαρἠογίοαί ΒΘΏ86 



64 ῷ ΟΟΒΙΝΤΗ͂ΙΑΝβ, ΟΉΑΡ. 11]. 

(ἴπ νηϊοῆ Οτοῖ. όσα υπάογοίδηἀβ (ἢ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ), 
88 ὈΘΙΠΡ ΠΠΘΓΘΙΥ τη ηδοΙοι5 8πα ἀδιηπδίογυ, [Πγϑαῖθη- 
ἴῃς; ἀδαῖῃ δηά Ἰἰθανίηρ ἴο 1 {Πο886 ψῇο ἀϊἸβοθαγοᾶ:; 
σοπίδι ΠΣ ΠΟ ΡΙΌΙΉ865 οὗ ἃ ἰαΐαγο βίδίθ ὄνθη ἴο 
[Ποβ6 ψ»ῆο οδογαα [ἰ{, ΨΦοῖ. 6, 49. (Δ] 8, 21., πὰ ἴον 
ἐἢο86 ψῆο εἰἰδουαγοα 11 (48 8]}, τοι ἴῃ6 ἔγα! υ οὗ 
Πυπῆδη πδίυγο, τηιιϑὲ 40) ἰἤθγα οοιὰ 6 ἢο ἤορο. 
Νανὺ, 1 ποῖ οηἷγ ἀθποιιποθα ρμυπιθῃηγοηῖ ἀπά ἀδαιἢ, 
διέ οἴδη ἱπάϊγθοιΥ οσσασὶοποα ἴὰ ὈγῪ {Π6 πηι} Πρ] 1 οἰῖγ, 
{π6 τπιϊη ἴδῃ 685, 8η4 (ἢ αΙΠΠο Υ οὗἁ 118 σογθπηοηϊαδὶ 
τίοβ; {ἢ.8, 88 (Π6 ΑΡροΒβί]6 88 γ8, “ τἀ κίηρ, οςοδβίοη 
ἔγΟ.. ΟἿ σΟΠσιρίδοθηςρ, 1 ἸΠΟΓΘΟαΒΘα 5[η,᾿ δηᾶ αἰὰ 
ηοὶ σοηΐοῦ ΔῈ Ὺ δίγθηρίῃ ἴο ρογίογῃ 108 1] ποῖ 8, 
θοίηρ ἀδϑεπι6 οἵὨ 41] {Ππ6 ἀββιβίδῃςθ οἴ ριδεθ. δυςῇ 
15. {Π6 πιοίΐϊδ ἴῃ ψ Ποῖ (Π6 πποϑὲ οπηθηΐ τηοάργηῃ 
(ὐοιηπιοηΐϊαῖοῦβ χα ρίδιη. 

Οη {δε οσοηίναγυ, ἐδε ϑρίνὶξ, Ὠδιηθῖγ {Ππ4| ἢανν δηά 
ΒΡ᾿ΓΙ[4] βυβίθπι, {16 Οοβρ6}, σιυείλι ἐδ, βϑῖἰησε 1ἴ ποῖ 
ΟὐΪγ Ὀτγίηρβ Πδ δηά ᾿πηπλουίδ! Υ ἴο ᾿ς, θυΐ, Ὀγ {86 
ΤηΔ δίας! 0.8 οὗ [Π6 δριγιῖ, εναδίος Ὀ6]  νογὰ ἴο ρ6Γ- 
ἔοτπι 115. 10]Πο. 10η8. Μογο τῇδ 6 866ὴ οὐ {118 
βΒι0]6 οἱ Ὀγ σομαι! τσ (ἢ6 (τς. δὅδοῦ. δηὰ Ῥοὶθ᾿β ὅγῃ. 
1 νου] δ 44, (ῃδξ ϑωοποιῆσαι, 15 80 υϑϑᾷ ἴῃ Ομ]. 8,21. 
εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ϑωοποιῆσαι, ΜὨ]Οἢ, 1 {Π|ΠΚ, 
βῆον {πα (6 γτϑοθηΐ ἰογοῖίσῃ (οιμιηδηΐδίουβ ΘΙ ἰῇ 
ἰηἰογργεῖηρ (Π6 ψογα 50 οἷν οἵ ογεογὶπρ ἐεἰϊεϊέψ ; ἴοτ 
{6 γ6 15 Ρἰδιηγ, ἴῃ θοῖ ἢ) ρᾶ55δρ68, ἃ τοίδϑυθησα ἰο {Ππδὲ 
ἐπρίαἰογῳ βδαογίβεθ ὈὉῚ σἴο] 16 νν!βοδίίοη 15 οἷ- 
ἔεοιθ. Ῥδγῆδρβ, ἴοο, [ἢ6 ΑΡροϑβίία πιθδῃϊ ββρϑοῖδ ν 
ἴο σοηϊγαβύ {Π6 ἵν ο ἀἸβροηβδίίοηβ, ὈΥ σοπβϑιἀθγηρ (πο 
ἑεπάσπον δηὰ αἰβροϑί(ίοη οἵ οαοῆ. ὍΘ οἰϊοῖ οπά 
δηἀ ρυτροβα οὔ {ΠπῸ ζαιυ νὰ ρεπίδἠπιθηξ, τοὶ τοιραγά. 
11 ννὰϑ δβχίγεῃσ ἰῇ γειηδυκίηρ, ἅπαὰ βανϑγα ἰῇ ρα Πἰ5ῃιηρ; 
(Π6 Ἰοαϑί [δ }{5: ψν ἤθύθαβ, (Π6 οὐἱο ὁπ ἃ οὔ (6 Οοεροίΐ 
183, ΪΏ ΘΥΘΓῪ 86ηδὸ, ἐξ απὰ παρρὶπε55. [{ ἀθ4]8 1ῃ ἴογ- 
σίνθηθβ8, Δη ΠΟΥ ΘΓ ΒΡΊΓΗΒ ἴῃ 6 ροηϊθηῖ δηὰ τε[ογιηθά 
ΒΙΏΠΕΓ, θυ νΆΒΠ6 8 ΑΔΥ 18 81ηὴ8.ὉὨ Δηά ιἴ Πὰν θ6 
8814 ϑωοποιεῖν, ἃ5 ““ αι] Καπιηρ (ἢ056. ἢ ψογὰ ἀδδή 
ἴῃ ἔγθβρ48568 ΔηἋ 51η8,᾽᾽ Δπαὰ Ππηρϑγίηρσ παν "6 ὃγ 
1Π6 βαηοιγιῃρ ριὰσθ8. οὗ [Π6 ἤτοι» ἕρίηι. 566 8 



Φ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, 111. {1 

γεα ραᾶβθερὸ οὗ Ερ]165. 2, 1., ψ ἢ] ς ἢ [Ὁ 15 βίγδηρα (ἢς 
Οὐοπιπιοπίδεογβ ἤθγο βηοι ἃ οί αν γοΐδγγο ἰο. 

7. εἰ δὲ ἡ διακονία---δόξη. ἨἩδνίηρ ΔΙΓΟΔΟῪ βῃοπη 
{Π6 δι ρογίογυ οὗ {ΠῸ Νὸν (ονεηδηΐ, 88 ςοπιραγοϑὰ ἴο 
{π6 Οἰά, ἐΠαὶ ψτετίθη ψ ἢ τΠ6 δρίτιε ἰο (παι νυ τῖθ 
ΜΠ ἰηΚ, (Πδὲ νει (ρῃ τη {Π6 ἢθαγί ἴο ἰμδὲ τε ῖθη ἴῃ 
δίοῃθ5, δη Πανίηρ' 8814 (δι {Π6 οἠα Κι} 6.ἢ, Ὀαὲ (ἢ 6 
οἴδογ ρίνοιἢ [τἴ6, ἢ ποῦ ργοσσδαβ ἰο βίον ἰῃδὶ 1ῃ 6 
βίοτν αἶδο οὗ {8 (ὐοϑρεῖ 5 σγϑδίδθσγ ; 1ηδϑηλιοἢ 85. [ἢ 6 
Δ δα ΟἾΪΥ σοΙρογθαὶ δηὰ ῬΕΓΡΕΡΟΒ ΟὉ ΟἿ, ὨΔΠΊΘΪΥ, 
(ἢ τῇ {π6 ἴλςε οἵ Μοβϑβ;. Ὀυϊ {Π8 Ναιν οηδ 8ῃ [Π- 
(6]]οοίυδ] δηα βρί γα] οὔθ, ἢ] οἢ ὯΟῸ ὁΠ6 Ρογοοίνϑι ἢ 
ψΠἢ [}}8 Βθη865. (Τ ΠΘΟΡἢΥ].) 

δυσὶ 15 ον θην [Π6 σοπηθχίοῃ, δπὰ [ἢ 6 56Π86 1η- 
ἰοπάοα ἔο 6 δχργεββοά, 15 ὑγείυ ορνίουβ; δαΐ [0 
βῆον ἢον ἰᾧ Γ|568 ἔγοπῃ (ἢ6 ψογβ8 ““ Ηἰς ἰαδοσγ, ἢος 
ΟΡυ5 αδὲ,᾽ ἴογ ἔῃ6 σοηδίγιοσιίοη 18 βοπηονῆδε ἱγγθ- 
Ζυϊατ, ὩΔΥ, 88 Βοβθηίΐη. (ἢ ηΚ8, πηρσγϑιηπηαίϊς8], Ῥεσ- 
Π4ρ5 1{ τὴν ὃὈ6 58ιΠΕΠΠ᾽᾿ῸΙ͂Θης ἴο 880 {πὶ [6 βθηΐθῃσε 18 
ἜΧργοϑβθα ρορυϊατῖν, ἀπά Το] ]οη 1}; δηά, ἃ5 (Π6 
ΨΕΙΥ 6556 η66 Οὗ {πᾶΐ 5{γ]16 18 611}1ρ5818, Δηα τ υϑῖηρ οὗ 
ὁπ6 ψοσὰ ἴο Ἔχργοβϑβ ἔννο, ἔπ6 86η86 ΠηδΔῪ Ρ6 ὑεδῖ 6Χ- 
ΡΓΕΒΒΘΩ͂ ΌΥ ἃ ρΡΔΙΆΡὮΓΣΑΒΘ. , 
Τηδέ διακονία τηι8ὲ ἀδηοία »ε)πιδένγν, ΘΠ ΠΕ, (88 οἴθῃ 

οἰβενῃθγα,) 18 Ρἰδιη ἔγομ νϑσ. 8 ὅς 9. Ὑδί 15 ἤθσθ οὔ- 
ἡοοείδα ὈγΥ Εοβαπι., {πὶ (818 διακονία σἀπηοῖ 6 8614 
ἴο αν Ὀθθῆ δηρτανθῇ οἡ βίοῃββ. Ηδε νοιὰ {ποτο- 
ἴοτθ αἶα διακονία οἵ διαθήκη. Βιυΐξ {815 18 ἴοο Ὠαιϑῇ, 
Ιι ᾿ς ταπηαγκοά ὃγ ατοί. : “" Ποῖ πἰπιβϑίογίαπ) Μοϑ18 
ἐπδογὶρέμηι ζμὶ886 δαχοῖς ἐαδιμζὶ», ααἷα Π|6 ἰΔΌυ]}6 ο8- 
ἰοηάἀουδηίΐ ἰρϑυια οἂἱ [6118 648 ἰγδα!ἀθγαὶ 6586 μεσίτην 
18 ἔἀογί8β.Ό. δὲ οὔρο Μοίοηγπμηα οδυβθθ ΡΓῸ 
εἤεοίυ.᾽ Ῥογπαρ8 1 τᾶν θ6 Ὀδι(6Γ 8 ρ]γ ἰα ἰδ Κ6 
διακονία ῸΓ διακονία διαθηκῆς, δἀπα (ἴδῃ [6 ἐντέτυσ., 
ἱπουρσὴ πιαάθ ἰο ἄργϑα νι ἢ διακονία ΘΧΡΓΘΘΒΘΩ, γοῖ 
Ῥιορογγ θοϊοηρθ ἴο διαθηκὴ οὐ. Τἢ6 56ῃ86, 
{Π6ῃ, 56ϑιηβ ἴο ὃ6 {Π15: “1 τῆ6 τ] ΒΕΓΥ οΥ οἷος οὗὨ 
Ργοιιυραίηρ ἃ σονοηδηΐ θηρσγανθη Ψ]ἢ ]ο [6 8. Οἡ 
δῖοῃα “)845 ρ]ογίουϑ, (ἔογ ἐν δόξῃ 18. ἃ ρῇΓαβ6 βίδησϊηρ 
ἴος ἰ86 σορῃαία δά]θοίῖνα ἔνδοξος, οἵ ΨὨ ΟΝ ἜΧΑΠΊΡ]68 

ΥΟΙ,. 11. ᾿ Ἐ 
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4Γε δἀάδυςοὰ ὃν Ῥ εἰ.) δῃἃ 40 ρ]οτίοιιβ, {μὲ ἰῆς 
ΟμηΠάγθη οὗὨ [βγδοὶ σοῦ ποί δ0]6 ἴο Ἰοοῖκ δἱ {π6 ἔδεε 
Ὁ Μοβεϑ, Ὀδοδυβα οἵ [π6 (εχοθοαϊηρ) ΒἰοτΥ οὗ ἢ18 
ὉΟὈῸΠΙΘηΔΠς6," ὅς. Τῆα5, ὕροη {Π6 ψ Ποΐα, ὑπ 6 γα 18 
ὯΟ ρΓοαῖ ἱγγθρυϊδγιγ, ποῦ αἰ σι] γ. Ὑνο οὐ ἴἤγθα 
{ΠΙῺΡΒ ἴῃ [8.6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ Πιδν, ἤὨούΤΟν ΘΓ, πη θΓῦ αἰΐθι- 
τἴοη. Οὐτοῖ. ποίϊσθβ ἰδὲ ἐντυποῦν 18 Θαυϊναϊοης ἴο 
ἐδ Ἡροῦτν. ΚΓῚ δηά κολάπτειν ἰῃ Εχοάΐά. 82, 15. ψ θσα 
ἐ 15 υϑ6α οὗὨ {ἢ 686 54π|6 ἰ4}]65β. Τῆθ ψογα βρη ῆθ8 
ΦΙΟΡΘΟΙ͂Υ ἰο ἱπΊρίθϑβ ἃ ἤριταε οὐ 8ηΥ {πηρ ὮὉΥ 8 
ΒΔ ΠΡ. ΟΥ, 10 ἃ ρβΌΠΕΓΑΙ ΨΘΥ, ἴο οηργαυθ. ΕἸΧΘΙΏΡΪ6Β 
ἔγοτῃ {Π6 (Ἰ]4ββῖς 8] νυ γιοῦ ἀγα δά ἀιιςθά ὃν ᾿ εἴβ. δηά 
ΟΏ 6.8., (ἢ6 Οτπλοῦ οὗὁ σοι Π88 8ῃ ἰηἰθγοβίπρ ρ885- 
ΒΔΡΘ, 88 ΤΟρ Σβ (ἢ6 ἐλῤίηρ, ἴτοῃῃ [ἀν. 809, 27. ᾳιιϑ 
7υγο)υτδηᾶο, αυ85 ΤΩ οΟΠῸΠΊΘ 8 ᾿ἰἰΘγασατ ἴῃ ἰαρίάα 
ἸΠΒΟῸΪΡ(8Β 1 φοθγΠμδῖ ΠΠΘΠ]ΟΓΙΔπὶ βαησία 846 8ἂ- 
δία βυηξ. ᾿Ατένισαι ΒΙρη 65, ἴο 56 ἈΒΕΪΥῪ ΒΕ ΓΨΘΥ, 
Κθορ (ἢ6 ογϑβ ἢχοᾶα ὑροὴ; 88 [πὸ 4, 90. 24, δ6. 
᾿Αοἰβ 1, 10..8, 4. 6, 16.7, δὅ. 

ἡ. διὰ τὴν δόξαν τοῦ προσώπου. ΟΥ̓ {Π18 οίονψ, οαἰ 6 
ἴη 6 Ηδφθτ. ΤΡ, νὰ ἅγὰ ἰοἱά 1η Εἰχοά. 84, 49 ὃς 80. 
{888 1 νψὰ8 ἴοο ἀ4ΖΖΙΙηρ' ἰο "6 Ἰοοκεά δ. Τῆς ψογάβ 
1ηὴ Εχοά. 84, 20. ἃτα : δεδόξασται ἡ ὄψις τοῦ χρωτὸς τοῦ 
προσώπου αὐτοῦ. Βυϊ {Π|8 νογϑίοη 068 ἢοΐ σόγγεοίὶν 
ΤΟΡΙΟβθηΐ {Π6 Β6η86 Οὗ {6 Ηοῦτον ψογάβ, ψ βῖοῦ 8ιρ- 
σοβὲ {86 1468, ποῖ πα αρα οὗ λογῆδ βυοἢ ἃ8 ἱζςπογδηΐ 
Ῥαϊηίοιβ δηα δβουϊρίοστβ ἢδνθ δάἀογηθα (π6 οοιῃῖθ- 
Ὥδης6 οὗ Μοβ68, θυΐϊ οὗ βΒοπ)|6 Ἔχοθϑάϊπρ στοαὶ ἐγγαάὲ- 
“έϊοη, ἕοττηΐηρ ψν ἢδΐ 18 σ4116 4. 4 σίονψ, βυςῇ 88 18 γϑ- 
ῬΓαβθηΐϊΘα 48 ϑυγγοιηά!ηρ (ἢ σουηϊδηδηςα οἵ 4Ζ6δβιε 
ἈΠᾺ (Π6 ΑΡροϑβε]68." 

“ Ἐ ΟὨΙδΠ6 1 ΤΟΙ τεΐεγο ἴο ἔδογ. (οὐ, Ῥβουά. γεῖ. Τεδί. 866, 54.» 
Ζοση. ΒΙΌ]. Αηιΐαᾳ. 117., δηὰ σαγρζον ἰη ἃ ὨΪ59. οἡ (8 δι )εςί, πιο, 
Δῃᾷ {πε ργεοθάϊηρ; νυ 6.8, ἤανα δῆοννη, (παΐ Ὀγ [ἢ δόξα γανεδτο ἰηἀϊ- 
Ὁδίεα 886 ργοοεοήϊηρ ἔγοτῃ ἴῃς οουηΐεηδηοθ. ΤἬΐδ, ἴοο, ἰ8 ςοηβτγιηδαά 
ὮΥ (ἰς ἘΔΌΡΙ πἰοαὶ νυυ 6 Γ5, νῆο (88 ΕΊΒΏΘΓ ΟἸ»ΘΟΓΨ 68) δα δι {π0 ἴδοδ 
οἵ Μοββϑβ βίνοηθ {Κα ἴδ 6 ϑυη, Ηδ αἷδο ῃγοοδθοάβ ἰο δδονν, [παῖ (ἢ6 
ἹΜαβδοζωηδίδῃθ δϑδουϊῃθά ἴο {μοὶσγ ρσορῇεῖ, δηὰ (ῃ6 ἀδηΐξ]εβ ἴο ἐμεὶν 
Βόγοθθ δηὰ ΡΒ: Οβορθδσβ, οοτιιβοδηῖ οουηίθπδῆσθθ, Τὸ {πὶ8 ρᾳΓροθε 
ἢ οἰϊε8 Ῥαυβδη, (οσ, 46. ψγῆο τγαϊδίθ, ἴ[παὶ ἔγοιῃ (ἢ δοιιηϊδηδηόα οὗ 
“Εκυϊαρίυθ, Ἡῆθη ἃ πὰ δηὰ οχροβοά, ργοσθοάθὰ δὴ ἀσπρατὴ, 



9. ΞςΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1ΠΠ- ἔν 

. Ἤμργαϊξ δηα οἴδοῖβ οηάδανουγ ἴο δοσουηΐ ἴον ἘΠ 
δίογῳ οὐ Ὠδίυγα! ρῥγίποὶρ]θβ, Δπα σοπβοαῦ θη υ τῆ 
Ἰηἴο ρστΙοδὲ ἈΡΒΌΓΟΙΙΘΝ; 80 ἴπαὶ (458 υ.308]}} (ἢϊξ ἢδν 
ἘΥΡοΟΙΠΕΒ15 ἀτανβ ΟΓΟ ἰΔυροὶγ οἡ οὔ με] 16Γ (ἢΔη τἢ 8 
Δηϊοηΐ δη σοθηηοη ΟΡ ηΙΟΏ. , 
ΤῊ δύξα ψ85, 38 Μίδοκη. οὔβεγνοϑ, 8 οι] θ οὗ 

"Ὲ Κηονίοάρο νῆσοι [Π6 15 Γγ861168 ἀεγινεα το (Π6 
ιν. 
. τὴν καταργουμένην, ““ψΠοἢ ρΡΊΟΓΥ ψ88 ἴο θ6 ἄοπΠ8 

ΔΑΥ͂, πὰ ἴο ο6886." Οη {ἢ 6 τηϑαηὶπρ οὗὨ (ἢϊ5, (οηι- 
ΤηΘηΐδίοτθ 8Γ6 ποΐ ἀϑιθθαᾶ, δοιηθ, ἃ5 Μϑηῃοομ., Εδί., 
δῃὰᾶ Ποάάν., Ἰπΐθγργαὶ ““ ἄἀσπο ἄννᾶὺ Ὀγ ἀδαίῆῃ." Βιΐ 
{πηδὶ σου ὰ, 1 {πηΚ, ἢανα ὈΘΘη βοαγοοὶν Οὗ ἱπιροτγί- 
8δηα δηουρῇ ἴον ἴἢ6 Αροϑβέ]6 ἴο ἤᾶνϑ ποιςϑαά. ΟΥ̓ υμ 
Ἰηἴογρτεί [ἢ ““ψν πσἢ γαβ θυ ἰγδηβιζογυ, δηἢ σΘΑβηρ᾽ 
τῇ γουιῃ." Βαὶ [ἢ}15 15 ἃ Ιονγογσίηρ οἵ 16 56η86 ποΐ 
ἴο Ὀ6 ἰοἰεγαῖθα, δηἀ ψ ῃς ἢ ἰ8 μ᾽ ἶν δάδριθοα ἐο ἑονῦδ 
α »ιγροβδθὸ. ἢ Ὀαβί ἰοιιηάοα ΟΡΊΠΙΟΙ ϑ6θιη8 ἴο μὰ 
{Παἰ οἵ ἐπα ατοοῖ (οιημηδηίδίοτε, Β6Ζα, δηὰ Οἵ Π6Γ8, 
(Βαῦ 1Π19 νχᾶ8᾽ ἃ ἴγρε οὗ {πὸ δογορδίίοη οὐ ἐλθ σον 
ΠϑιηΘἷνυ, 4}} (πΠ6 1,ουδέϊοαΐ Γαιυ. Αὐ ἰοα8[ (ἢ8. Αροβεῖα 
5669 ὁ ἴᾶνο τηϑϑδηΐ (0 Πίηῦ, [ῃΔ| 848 ὑπαὶ ΟἼΟΥ νὰ β 
ἰΘΙΡΟΓΑΣΥ, δη σου σοθα88 δ ἀθδίϊ, 80 νγὰ8 ῃά΄ 
Πιβρθηβδίίοη, οὗ νοβα Ὠινίηθ οὔἱρίη (15 ψὰβ 1Π6 
δίρῃ, τηϑδηΐ 4.30 (ο Ὀ6 ΤΘΙΡΟΓΔΤΥ. Τῇο ρου οἵ 
Δέρεοο, ογ {πδι οὗὨ {Π| δοΠαοπίηδῇ, τν88 ἃ [λά!ηρ ρίογν, 
δυῖ τπαΐ οὗ [Π6 (ὐο9ρ61] σου] σοπε 8} γ ἸΏ ΓΘ 56 ἴο 
81 δἰ δγηϊγ. 

8. πῶς οὐχὶ μᾶλλον---δόξη ; ΗδΓΘ 15 8η σγριηιθη ἔμ 
α νἰπονγὶ αὐ πια)μδ. ““ΗΟΥ τῃθη 8Π.4}} ποῖ 188. π|]- 
Ὠἰδέγυ, 6. [{ 18 οὐβογνθά ὈῚ ΤΠΘΟΡὮΥΪ., τπᾶΐ ἃ5. ἴῃ 

τ Πδηο6 {{ππ δηορδογὰ ᾿ποὸ ἔσυηᾶ μἷπὶ (πουμῆϊ [{ θεῖον τι, αηα ΥἹΓΩ. 
Ἱ. 4, 684. ννΐιεγε βοιῃείϊηρ; 5: π|}}8Ὑ 6 χεϊαιοὰ οὗ Αδολπῖϊϑ; δηὰ 80 
οὕ ὅδεγν. ΤΌ]]υ5 Ὀγ Πην, ῬΙαΐαγοι, δηᾷ Ὀϊοηγβ. Τὸ οἵδοσ ἀϊνίης 
Ῥεγϑοῦϑ (6 8.15) οἱ ποῦ τυ ζοτϑ ἤᾶνο Δϑου 6 ἀκτένα ἐπὶ τῇ κεφαλῇ. 
Αι με 4130 δὐάιιέι ὀχβιορίοβ ἥοι ΡΜ ]οϑῖΓ. ἀπὲ ΡοΥΡσ. Βυῖ 
ἐλοὶν νσοτῦδ οαἢ ([ {π|η 1) οὐ͵γ Ὀς σοποίεγε 88 δίγου ρῖγ βιυτγείῖνο. 

.(Α58 ἴο {πε ργεσεάϊηρ, δηὰ δυο {Κὸ βίογίβθ οἱ ἴδ βαῖηα Ἂίπα τυ οἢ 
ΏΔΥ δὲ ἔουπά ἴῃ [ἢ ΟἸαβδίςδὶ νυ εσθ, 1 ̓ νουἹὰ οοποί ον [6 πὶ 88 
βειϊοπε [οὠὑπάε ὡροη ἐτωιΆ, Ὡδιλοῖγ, ἴῃς δηκίεμηὶ ἰγαάϊι!οη οὗὨ 1ῃ6 
φογοφοδος ορυπίδηδεορ οὗ Μίσδεϑ. | ΄ 

ΣΦ “-- . 
-- 
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τς ργοοθάϊηρ ππϑηθογ οὗ ἔπ 8 σοπηραγίϑοη ψ6 ᾿84 δια- 
κονία θανάτου, 80 ἴδτα ψ6 τηὶρῆς πανο Ἔχροοίθα διακονία 
ϑωῆς, ηϑίθδα οἵ ψῃϊοἢ γγ ἤᾶνα τοῦ πνεύματος, Μ οἷ 
πηροτγίϑ οτα; Πδιηοῖγ, (πα (ἢ 6 Νὸν (ονδηδηΐ ἢ 885 (ἢ 6 
ἔδλουϊιν οἴϑυρρί γίηρ ποί [ἰδ οηἶγ, Ὀυϊ {π6 δρίγι ν σῇ 
ἱπηρατί8 Πα: ον τ6η τπηυβὲ 1 Ἔχοθρα [ἢ ρογγ." 
ϑοιηθ γοοθηΐ (ὐοπη πη δίοῦβ ἰαΐκο πνεῦμα ἴο βίη 
φοί σίο ρναϑέαπέϊονῦ. Βιι {ἢ}8 18 Πη8Δη1 680} ἴοο οοῃ-. 
βἤηρά ἃ 8β86η86. Αἰἴϊον πνεῦμα, τοῦ. Βυρρ 168 “αυϊ 
διῦῆδῦο νἱΐε δίθγηθ." [Ι{ τηυϑὲ ὃὈ6 οὐϑοῖνοα, (Πα ἡ 
διακονία 18 ίου ἡ διακονία τῆς διαθηκῆς ; 88 Ὀεΐοτο. Απά 
ὉΥ {(Π6 σρίγὶέ ταῦβὶ θ6 τηϑδηΐ {πὸ Ποίν ϑριγέέ, ποῖ 
ΟἾΪΥ 848 ονῃορα δἱ {6 ἤγϑθί ργοπγιραιίίοη οὗ {Π6 
(σο58ρ6] ἰῃ βρῃβ πα ψοπάργβ δηά τ]ρη ἀθθά8, θυΐ 
ἴῃ. ΘΥΘΓΥ δι σοροάϊηρ ἄρα, (Ὠγουρῇ 1(8 ΟΥΑΙ ΠΔΓῪ 1ηῆϊι- 
ΘΏ668 ἰη 88 Πης{Πσϑίοη, ρσίνθηῃ [0 ΘΥΘΓῪ πιδη ἴο ρῥτγοῆϊς 
νι Π4]. Οἱ {{|8 1 18 (γαϊν βία Ὁγ {π6 ατοοκ (οπι- 
Σιοηίδίοτϑ, (πα 1{ δωρρίϊ65 ἐδ. "- 

Τῆς νοτγαϑ ἔσται ἐν δόξη ἃΓ6 νΘΓῪ ΨΓΟΠΡΙΥ τοηάεγοά 
ὉΥ Μδοζκη. ““ βίιου ἃ Ὀ6 ρογίογπιθα νη} σίογγ.᾽ ΑἹΙ 
(Π6 Ὀεβῖ (ὐοιηπηοπίδίοιϑ ἃτα ἀργθοά, (Πδΐ ἔσται ἐν δόξη 

15 ἔογ ἔνδοξος ἔσται. Μδοκη. νου ]ὰ γοργοβοηΐ {Π6 ρᾶ- 
ΤΑ 16] 18π| ἃ8 ἄγαν Ὀαίννοθη Μοβ688 ρίοῦγυ δηά {παῖ οὗ 
(ἢ6 Αροβι68᾽, ἤθη (6 Ηοὶν δριγῖῖ ἀπ ἐπάθα τα 
ἤδιηθβ ἴῃ ἤϊτθ. ᾿Αμπᾶ 80  γ. Βαΐ {Π|8 566 Π18 
Τουηάδα [η οὐγοῦ, δηἀ ἢδ8 Ὀδθὴ γοΐξιϊθα Ὀγ' Ὠοάάγ. 
Μδεοκη., ᾿οννανϑῦ, νΟΌῪ ΔΌΪγ ἀδνοίοροβ {π6 86η86 οὗ 
τὸ πνεῦμα, υπαογϑίδηάίηρ ἴἢ οὗὨ {Π6 ΗοἱΪγ ϑρίτγι δηά 
{6 τπηϊγαουίοιι8 ρούγο 5 σοιηπηπηϊσαίοα Ὀγ 1. 

9ῳ. εἰ γὰρ ἡ διακονία τῆς κατακρίσεως, τς. [Τί 15 
δγιϑῆγ, θὰ ΡΠ ΔΙ, γοπιαγκοά ὈΥ ΤΏΘορΙΥ]. : πάλιν 
τὸ αὐτὸ νόημα περιστρέφει. Ἐοτ [Π|18 15 ηοΐ (48 ΒΕ ΟΒΘΏΠΙ, 
6815 11) ἃ ΠΊ6Γ6 γοροιοη οὗ ψἢδέ 18 σοη ϑι η64 ἴῃ νϑὺ, 
γ ἃ 8. ΤΠΘοΟΡΉγ!. {πἰηκ9, ἴοο, [δὲ 1 18 πιοδηΐ ὃῪ 1ἢ 8 
Αραβίίε ἴο δχρἰδίῃ ἢ ψῃδί βθῆ88 6 [δα 88: ἃ ““ (ἢ 6 
Ἰοζίογ ΚΙ 6." «ὙὍΠ6 Αροβι]α (οοηίίϊηθθβ Β6) τϑ- 
Ῥιθδθηΐβ (Π6 Ζαιῦ 88 ἃ πιξηϊεένῳ οὐ οοπαοπιπαΐίοη, δηὰ 
ἀθα! τ ρ 1ἢ Ραπἰδῃτηθηΐ ; {Π6 Οαὐαρεῖ, 5 ἃ πιϊπϊδέγῳ οΓ 
γίρἠϊθομϑηθδδ, Εου ᾽ξ ποῖ ΟἾΥ θϑοῖνθβθ ἴτοπι 5ὶῃ, 
Ὀὰΐ αι 1ῆ68 51: Πη6Γ8, ΤΠογαίογθ ἴἃ τηυϑὲ Θχοθοά ἴῃ 
νἱονγ. 
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715 8 αυοϑίϊοη ψΠϑῖθοσ δικαιοσύνη Βῃου] ἃ Ὀ6 Ποῖα. 
Τοηογοα 2μδέϊέϊα, ἃ8 ἴῃ 8οπι6 [,αἰΐη ογβίοηβ, δηά 
γὴ9 ἀξομδη6585, ἃ8 ἸῺ ΟΡ ἘΠ ρ] 18) ΟΠ 65, ΟΥ 7μδέ)Ποα 0Ή. 
ΤῊ ΤΟγγοΓ ἰη ογργαίδιοη την 6 ἀοίδηοα, δηα 18 
τηδϊηἰδιηρά Ὀγ Οατοί., γῇῆο υηάἀογβίδηαβ (ἢδὲ ᾿Ἰηἰδγηδὶ 
τ ρηςδοιιϑη 685 ν ἢ] οἶ 15. 80 ψ6}} ρΙοδβίηρ ἰο αοά, {παῖ 
Ης δ} ργομη οα΄ βαϊναίίοη ἰο 1ἴ ; δηὰ οἡ ΨηϊοΝ 866 
1η6 ΕἸ ῬΙ53116 ἰο (Π6 Βομηάηβ. Βυϊ (ἢ6 ἐαέξθγ'" ΒΘ 6 ὴ8 
ΡΓΘίδγα!θ, νν ἢ] οἢ 18 ϑιιρρογίθα ὈγΥ τΠ6 ατροκ (οιη-. 
Ἰηρηίδίογϑ, δηἀ 450 ὃγ νδίδῃ. δὰ γογβί., ψῆο οὔ- 
Β6Γν6, (ῃδί {Π|6 86η88 )μδσέϊβοαζίοη 18 ΔΌΒΟΙ ΘΙ Ὺ Γα- 
4ιγρα] Ὀγ (ἢ6 δηιιῃοδίιοα] ἴθγηι οὐπάεπιπαίθη. Αὐὰ 
δυςἢ (1 ἤηα) 15 16 τηοάς οὗ :ηϊογργοϊδίίοη δάορίοα 
Ὀγ «ζ48Ρ15, ψίιο οχρίαϊῃϑ: “" αυοά πιοάιϊπὶ ἀοςοῖ αυο 
7811 εἴ ᾿ηϑοηίθ65 ἃ [260 Πα θθαπλγ," γοίογγιηρ ἴο Ιλοπι. 
ῷ͵ ὃ. αῃὰ ὅ,1 8.9. 

10. καὶ γὰρ οὐδὲ δεδόξασται---δόξης. ΜδΟΚη. γνΕΓῪ 
ἸΠΟΟΥΓΘΟΙΥ γοηάθυϑ καὶ γὰρ “ δηά {πογοίογο." ΕΔΓ 
ΓΟίογ ὉΪ]6 18 ΟἿΓ σοι ἰΓΔηϑΙδίοη “(ογ ἀνθῃ." 

ἐλδθόμαι τοηἄθγβ ἰἰ φμίά φιοῖ. Νοπα οἵ οὔῖγ πηοάθγῃ 
Οοιητηρηϊδίογθ, ἤονγανογ, ρογοοῖνα ἰδ τ1Π6 “με δόηιδ6 
Δ ΟἿΪγν ὃὈ6 δίίβίηθαά ὈΥ βυρρ γηρ ἃ οἰδυβα οι θὰ 
ἴο ψηϊοῆ γὰρ ΓοΐοΓθ, δηὰ σψῇῃϊοῇ ΓΤ ὨΘορἢΥ]. ψγ6}} οχ- 
ῬΓ65858685 {ἢ8 : καὶ τι συρκρίνω τὴν παλαιὰν καὶ τὴν νέαν ; 
τοσαύτη γὰρ τῆς νέας ἡ ὑπεροχὴ, ὥστε, ὅο. Ηδ (δοη 
οἴἴοσβ {π6 [Ὁ] ον ΨΟΙῪ 8016 ρδγαρῶῆγαδβο δηὰ 1{}8-- 
ἰγϑίίοη οὐ {ἰἸ6 ραϑϑᾶρε: ὥστε ἐν τούτῳ τῷ μέρει, του- 
χέστιν, ἐν τῷ συγκρίνεσθαι, οὐδὲ δόξαν ἔχειν νομισθήσεται 
τὸ δεδοξασμένον, τουτέστιν, ἣ παλαιὰ, διὰ τὴν ὑπερβάλ- 
λουσαν δόξαν τῆς νέας" καίτοι γὰρ δεδοξασμένος ὁ νόμος 
αὐτὸς καθ᾽ ἑαυτὸν ὅμως διὰ τὸ ὑπερβάλλον τῆς δόξης τοῦ 
εὐαγγελίου ἄδοξος φαίνεται. 
Αἱ δεδοξαμένον τηυϑί θ6 υπαἀογβίοοα πράγμα. Τίϊοτα 

18 ἃ βἰηἶϊῦ υ86 οὗ ἴΠ6 ψογὰ 1 Ῥεῖ. 1, 8. Μοβὶ πιο- 
ἄογῃ Οοιμμπηοηίδίογβ υηάἀογϑίδηα (ἢ6 τιμημδ ηοοὶδ ; ᾿ 

᾿ς ψΒΟἢ σοιη68 ἴο [6 88π16 {Πρ ; 8ηα οἡ δοοουηΐ οὗ 
1.6 διακονία ὈδίΟΓΘ ΟσσυγΓΙΩ ΙΏΔΥ νΘΙΎ ΜῈ)]}} 6 δά- 
τηϊιἰ64. ᾿Εν τούτῳ τῷ μέρει [Π6 τηοάδτη (Οπμηδηϊα- 
[οΓ8 δχρί απ ἦοο ἠοηιῖηο, ἧας 46 εαιιδά, ἦοο τοϑρεοέμ, " 

ἔπ γεσατά  ἐἠΐδ. Βυῖ τΠ6 ἔογοα οὔ δσργβββιο ᾽ὰβ 
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δοίέεν ἀϊἰβοογπθά Ὀγ ΤΠθορῆν}. [ΙΕ ρῥ]αϊη!ν γεΐδγβ ἰὸ 
ες 4ἢ6. οἶδιι56. οἵοἃ, δηά 18 [Πδγοίογο ἴο Ὀ6 γοηογοὰ 

«ἴῃ τοϑρϑοΐ οἵ ΔῊΥ ΠΟΙ ΡΑΓίβου Ὁ" ἃ τη066 οὗἉ 1ηΐετ- 
γοίδίϊοη ψῃ οι 88 θθοη δἀορίοα ὮγΚ Εδβῖ., Εγαϑῃι., 

ἴδιαν. Οαβαυῦ., Δηαἃ ἘΠοβοηη. 
᾿ 10. οὐδὲ δεδόξασται. ΓΠΘΓΕ 15 Π6ΓΘ 8η ἰάϊοιῃ, Ἑ“ἰ]ΘΗ͂Υ 
ξοηϑίβιίϊηρ 1η ὨγΥΡΟΓΌοΪΘ, ἴῸΓ “88 'ἢ ἃ ἸΠΒΏΠΘΙΊ, ΟΥ̓ 
σοιηράγδίινοὶυ, ᾿ῃρ]ογίοιιβ.᾿" Π15 18 [6 8Β:πρ|68[, πὰ 
([ (πίη Κ), οἰοδοϑί ἰγαηβίαϊίοη, ἀπά 80 ΤΠΘοΟΡὮγ . : 
υὐδὲ δόξαν ἔχειν νομισθήσεται. Τῇ (πιπιοηίδίογβ, 
πονόνογ, δἰηγοϑί ἸΏΝ ΔΡΙΔΟΪΥ ΟΧρΪαίη [ὑ “οδηηοὶ 06 
ΠαΠ]6α 8498 ΘΧΟο]οηΐ :᾿" ὙΠΙΟἢ 18 ψδηάογίπρ 00 ἔαγ. 
Οτοῖ. σοπηηθηἋβ {ἢ6 δυγίας νθγβίοη “ὁ δή} ΟῚ 
ἔυϊι Ποπογαγὶ." Βαξ (18 8668 (ο δ6 ἰἀγιἢδϑδί ἔγομι 
4Π6 {π}}{}}. 

10. ἕνεκεν τῆς ὑπερβαλλούσης δόξης. ἢ]8 18. ΓΟἢ- 
ἀεογοᾶ Ὀγ ΒεΖζᾶ δηὰ δομίουϑ. “ αυοά αἰἰηοί 24." Βιυϊ 
«(δὶ ργοσθϑάϑ8 ὁ ἃ ὕγοηρ ΥἹΟΥ͂ οὗ ἐν τῷ μέρει. ΟἸΠ ΓΒ, 
48 Οτοί., γθαηθγ [ἃ “1η σοιϊῃρδγίβοῃ οἱ." Βυι] τηοϑί 
ΒΡΡίονα οὗ {π6 δχροβι(ίοη οἵ ΤΒθορ γ]. διὰ, ργομέον. 
ἽἼΠοοάογεοῦ 48 1Π6 ἔοἸ]ονίηρ οθραπέ 8ἰπ} 8: Ἐν 
ψυκτὶ μὲν γὰρ τὸ λυχνιαῖον φῶς Φανώτατον εἶνα δοκεῖ, ἐν 
ἐρῶν ῳ Μὴ δὲ μέσῃ κρύπτεται, Καὶ οὐδὲ φῶς εἶναι νομί- 
εται!- 

11, εἰ γὰρ τὸ καταργούμιενον---δόξη. ΤῊ καταργ. 18 
ὙΘΓΥῪ 11] τοπάθγεα Ὀγ Ρίβ6., Εγαβῃμ., δηα οἱ θγβ αδοίθ- 
ἐων, πὰ Ὀγ οἷν ΕΠρ] 5. ΤΙ δ η3]Δἴογβ δῃά Μδο Κη. “ 18 
ΔὈΟ 5Π64.," [0 πιυϑῖ θ6 τ Κθη [ἰκΚὸ {Π6 καταργούμενην 
δῖ ΝΟΥ, 7. 8383 ἃ ΡῬδυι ΟΡ], ποῖ ργοϑθηΐ (848 ἴπ6 (οἴη- 
ΤηηΓ Δί ΟΓΒ ΒΌΡΡΟΒΟ), Ὀυϊ ᾿πηροτγίδοι, δη ἀπᾶῖ 1π ἃ ρ6- 
ΟἸΠΔΓ 86 Π86,) ΠΑΠΊΟΪΥ, “ ἐἰαδ (0 ὃ6) ἄἀο0η6 ἀναγ," ν ῃιοἢ 
15. Θαυϊναίοηΐ ἴο {Π6 ΓαΐιΓ6 “Κ βΒῃοιυ]ἁ θ6 ἀἄοῃθ ἅννδγ." 
ὝΠΘ δ6ῆ886 28 866ὴ ΟΥ̓ ΤΠΘΟΡὮγΥ]., ΠΟ ΘΧΡΙ δ ἢ8.: ὃ 
'μέλλων καταργεῖθαι καὶ παύεσθαι. Απά 50 Ρᾶγουϑ, 
γαίδρ., ατοῖ., βοβθημ., δηὰ οάάγτ. Αἱ καταργού- 
μένον, ἃ8 δἰ δεδοξ, 81 ὈΘίοΓΘ, {Π6 ΓΘ 15 8η 6]}1ρ0818 οὗ 
πράγμα, «ἰῇ ἃ τείθγθησο [0 διακονία. ΤῊ σοῃβίγιο- 
ιἰοη 18, 88 τοί. 8808, σά γηι, (1 Κ6 ἐγ δέθ ἰμριδ δέαδι- 
ἰϊ5,) δηά διακονία 18 ΤοΐεγΓγοα ἴο ; [που ρἢ ἐπαΐ ΔΥ θα 
"“ητεγρτγοίθα {Π6-οὐυθπαπέ οΓ ἀἰβροηϑβαίίοη 136}. 
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ε Ἵ], διὰ δόξης. “ΤΉ 8 [Δ Κα Ὀγ βοπῖθ τηοάογη Οοπις 
τηδηϊαίοῦβ, 835 [6 Πιιου, ἴον ἔνδοξον. Απάᾶ Οατοί. ςοῃ- 
816 6γὰ 1Π6 διὰ ἃ8 ρυΐ ἔογ μετὰς Βιυιῖ {18 βοϑπὶβ (00 
Ἰ6α ἃ πιοάδ οὗ ᾿ἱπίοτργείδοη. δοιποίηρ πποῦ 8 
15 ἰηἰξηἀρά. ΤὨΘΟρΡ Υ]. θϑιῖοῦ σοηβίθσβ 1 88 δῇ 
6" ΠἸρες4] ἐχργθϑδίοῃ ἔογ διὰ δόξης ἐδύθη, 1. 6. “ Ἰηέγο- 
ἀυςοὰ δῃά δἰἱθηάοὰ ψὴ ἢ ρ]οιγ.᾽ Αμπά 80 Ὀοαάτ, 
ΤὯΘ 86η86 ΠΙΔΥ ὃ6 δοοροιιηίοα ἴον δ8. Τη6 τϑαὶ 
ΕΙΠΠρ515 15 ἦν, ὑὐ θαι ΤΊΔΥ Ὧδθ ΞηςοΓΡΓείοα “ ν88 σίνθης 
οὐ Ῥγοιηυραιοά.᾽" ὍΠὸ τὸ μένον ουρῶς ἴο θ6 τοηδογοὰ 
Ὡοί ““ἐπαΐῖ ψ Ὥσἢ τοιηδίηβ," ὃυϊ “(πὶ ψΏΙΟΝ ἐς ἕο 
ΓΟΙΊΔΙΗ ;ἢ δοοογάϊηρ ἴο (ἢ6 Ιἀἰοαι ον ΟσσΌΓΓΙΏρ, 
50 ΤΠΘΟρΊ,. : ἐν δόξη ἔσται ἢ μόνιμος.  ΠοΏ, ἢονονοῦ, 
1ἴ [5 8414 ἴο θ6 μένον, ΜΘ ΔΓ6 ΟὨΪΥ, τι τ ΤΠΘορἢγΥ]., (6 
πη οτβίδηα μόνιμον, ὨΔΠΊΘΙΥ; ἰαϑι1ηρ 88 Ἰοηρ 48 (ἢςξ 
ῬτονΙάρδηςς οἵ οὐ 8841} 566 δϊ ; [ὉΓ σϑᾶξδθ 1ἴ πηπϑὶ δὲ 
{πΠ6 οπὰ οὗ (6 ποῦ. 801 (οσ. 15, 944. ““ΤὭρη 
οοιηδί (Π6 64." [ΙΕ ἰ8β 180 ἰδγπιϑά μένον, βίῃ ς 6 ὯὨῸ 
ΟἾΠΘΙ ἀἰθροηβαίοη 18 ἰο βυςοσαρά 1, Ἦοη, 1 θΓ6» 
ἴογα, βοιηδ (οιημῃγδηίδίογϑ, δης6ηξ δηα τηοάσγῃ, δρμοαῖς 
οὗ {π6 (ὐοβρε} 8 γϑιηδίηϊηρ (Ὁ ὄνϑσ, (Π6Ὺ σδῃ ΟὨΪΥ͂ 
ἸηΘΔἢ ““ ΓΘΙΩΔΙΠἰηρ ἴῃ 118 εἰἴδοίβ." δο ὙΠΘΟΡΉΥΙ. : 
μένον δὲ τὸ τῆς χαρίτος δώρον, ὡἧς οὐ ληψόμανον τέλος. 

12, ἔχοντες οὖν τοιαύτην ἔλπίδα--- χρώμεθα. Οπ [86 
Β6Ώ86 [0 6 δδβίσῃρα [ο τοιαύτην ἐλπίδα {16 (Ὀπ- 
τηθηΐδίοιβ ΔΓ ποῖ δρτθεα. Μγ. [οοκα (ακο5 σγοαΐ 
ῬΔΙὴ8 ἰο ῥζονϑ (δδί {6 Αροβίίθ τυβί τηθδὴ ὮὉΥ ἐλπ: 
6 ΠοῃοῦγΔὉ]6 οἰηρ] ογπθηΐ οἵ δὴ Αροβίΐθ, οὗ [8 
σίογυ Ὀοϊοηρίηρ ἕο ἢϊ8. τιϊηϊβέσγ. Απᾶὰ 86 Μϑῃοοῖ, 
δΔηα ΤΊγρη. Βιιῖ (ἢ18 866 η15 ἴοα [116 ἀ 8 1ΠἸΘΓΡΓΙΘ» 
ἰαἰΐοη. ΟΥδοσβ, 88 Εοβθηῆι., ππαἀογείδηα ᾿ς ἤορα οὗ 
{ῆ6 ρογρείυδ! ἀυτγαίίοῃ οὗἁ [6 (ἀοβρεὶ Π᾿ϑρθηβαί οἷ 
Βαί {μὲ 4180 βθδιηὴ8 ἴο 6 ἴοο πη 64 ἃ Β6η86. [{ 
Βῃου 1 ταῖθοῦ βθθῖχ ἴο τοί 10 αἰ (πα΄ πα Ὀδοῃ 
δὰ 1 [Π6 ρῥγϑοθαϊηρ νοῦβῈ8 Οἡ (6 ΒΙΡΘΓΟΓΙΥ οὗ 
αο8ρε] ἰο (6 1,4ν, δηά νοΐ γα8, ἢ0 ἀουβῖ, βαιά 
ἴογ 1Π6 βαῖκ6. οὗ (Π6 δυάείΖογβ; φ ἀ. “«Ἠκανίηρ' δι08 
Δ 550 ΓΘ ΠΟΡΘ 88 (18 οὗἩ (6 δανδηίαρβ ἴῖῃ6 ὅο5- 
Ρ6Ὶ ρἰνεβ ονὸῦγ ἐπθ 1,ἀν7, ΒΌΡΟΙΙΟΓ 88 1Ὲ 18 1η Ἀ}} 
τοϑρϑοίβ, θοίἢ ἴῃ πδίυγα δηὰ ἰθηάθπου, ἱπ᾿ {Π6 ἸΊΔῺ" 
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ΠΕΡ Οὗ 1[8 Ἰηἰγοἀυςίοη, [ἢ 6 δυϊδογιίυ, ῥεῖν! ] 6ρο8, δά 
σἰϊδ οὗ 118. τηϊηϊβύοσβ, πα ἤηΔ}}Υ 118 ἀυτγαίοη." 8.66 
Ομ γγβοβί, δῃὰ 4180 Μδοκῃ., ψ]1ὸ [88 ἀϊϑοογηϑαᾶ δηἐ 
ἘΧΡΓΟββοα (Π6 586η86. θεϊΐογ (Δ ΔΩΥ οἴδονῦ (οιι- 
τηρηίδίογ, δηςθηΐ ὁγ τηοάοσῃ. Ο 8ὶ 8ῖὶς οἴῃηηϊδ! 

ἘΧδιηρΙοβ οὗ (Π6 αῦονε β8θῆηδβε οὐ ἐλπὶς ἅγθ ἴο Ὀ6 
[ουπά ἴῃ 4 ον. 1, 7. ἢ]. 1, Φ0. ΤΙι.1, 2. 
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1, πολλῇ οὐκ (ἀρ μήν χρώμεθα. Τῆι βθη86 οὗ 1Π686 
Ἰνογά8 18 δοτηθνῃδίὶ ππσογίδίη. ἘΟβθῃπΠΊ.. ῬΑγΑρὮγΑΒ68 
(6πὶ (05: ““ Αρογιὸ οἱ δρίπηυδ, οἱ Ἰοαυϊπλυγ, 516 
οἴηπηὶ {ἰοτοα, ᾿ἰσοὲ δυάδι πηαχίηὸ οἰδη ἀδηΐαγ, ϑίσὰξ 
608 (Ἰγῖϑι1 ον ἀοοίτίηα οΥδηα 1. Βιιΐ (Π]18 8686 
15 ποῖ δργθδαθὶθ ἴο {Π6 ψογάβ [Ὁ] οί. Βοβίά 6, 
Πα ἐλὲδ ὈδΘοη 18 τηϑδῃΐηρ, (πΠ6 Αροβίία ψουϊὰ ἤδνα 
ψτϊτίδη ταύτῃ τῇ παῤῥησίᾳ. ΤΠα νογάβ καὶ καθάπερ 
ΡΙαἰηγ ροΐϊῃῦ ἴο δποίμϑγ β6η88 οὗ παῤῥησίᾳ, δαυλὶ] 
γχ06}] ἰουπάἀδα, πδιηοὶν (48 δο ίθυϑ. ἢ 18 [(6χ. σθη- 
46Γ5) ““ ἀρογίὲ, ρογβρὶ ςυὲ οἱ βίηθ νϑγογιπ ἱηνο  ΠΟΓΒ 
εἴ δι θαρΊθυβ ἰοαυοτ,᾿" δ8ο Μαγκ 8, 82. καὶ παῤῥησίᾳ 
τὸν λόγον ἐλάλει, ἴῃ ψ ]ςἢ ράαβϑαρο, ΘΟΏΪ] 68. Ουβογνθβ, 
παῤῥησία 18 Ορροβοά ἰο ρᾶγαθο] οα] δηἂ θηϊρηηαίςαὶ 
Ἰδηρσύυάαρσο, ψ Ὠϊοἢ ΟὨγιβῦ οὁσοδϑίοηδ!ν 86 ἤθη δά- 
νογίηρ ἴο ἢΪ8 ἀεαίῃῆ. Απά ἢδ οἰἴ68, 88 [ΣΙΠΟΓ οχδπι- 
165, Φοῆ. 10, 94. 11, 14, 16, 95 ὃς. Φ9. δηά τοίδγβ ἴἰο 

ἥγεῖβ. Ν. Τ. 1, 885. διικςῇ, ἴοο, 15 {Π6 5686 Αϑϑρηοα 
ΒΥ ΤΠδορὶν., 80 ΘΧρί δίῃ : πολλή" παῤῥησίᾳ χρώμεθα 

. πρὸς τοὺς μαθητευομένους, οὐδὲν ἀποκρυπτόμενοι, οὐδὲν 
᾿ὑποστελλόμενο. Απά 50 {[48Ρ18 : ““ ἥας 1η{6]Πρσαῖι 
ἀε ἀοοιίτιηᾶ δροτγίδ, ἰὴ αυὰ ἰγδαρηδᾷ η1] ᾿ηνοϊαοΥ 8 σοη- 

. ἀφίατ, ἢ" - 
18. καὶ οὐ καθάπερ Μωσῆς ἐτίθει---καταργουμίένου. 

ΑΙἶΟΓ οὐ 11 15 Ρἰαίη 8οῃγ6 νϑγῸ 15 ἴο ὃῦὉ6 υπάοτγβίοοά. 
ΒεΖα, 1)οάάτ., δηα οἴἤοΥβ Ἐ ΒΌΡΡΙΥ ἐσμεν. Βαΐ {18 
18 ΝΘΡῪ πατῇ ῆς!4]. ΟἸΠ 6.8, ἃ8 ΝΥ ΠιιΌγ, πῆοσα τίσ ΕΪγ, 
ΒΌΡΡΙΥ ποιοῦμεν. ΤὨ18, ποψόνοσ, νου] γοάυϊγα δῇ ὃς 
Βοΐογα ἐτίθει. [ τηοβῖ ἄρργονθ οὗ {86 βυθαυά!ίοη οὗ 
Ἐλοβθῃη). παρακαλύστομεν. Ιῃ βιγοσίηθ6858, [Π6 ΤΟΡΌΪΑΓ 

Ὁ Αηά μοὸ Οτοῖ,, ννῆρ εχ ρὶδϊπϑ : ““Νόοὴ ἰϊᾶ 568 γοβ. ἤοδίγθ ἢδδεμῖ, ἂς 
δυπὶ Μοβοδ ἔλοϊοὶ διε νεϊμλ ᾿πιροϑυίε.᾽" 
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ἘΠ ρ5818 σδη Ο]Υ "6 καλύμμα ἐτίθεμεν, ἴτοτα ἴΠ6 σοηίοχῖ, 
ΠΟΙ τυδί θ6 ᾿πίεγργοίθα τη θδρ ΠΟΥ ΟΆ]]Υ, ἴ. 6. ΜΘ 
ἄἀο ποΐ τ86 8 νεϊϊθεά, οὔβοῦγο, τηγϑβίουϊοιβ ἰΌγη] οὗ 
ϑροδκίηρ. 850 ΤΒΘΟρΡὮΥΪ. : οὐ χρεία καλύπτεσθαι ἡμᾶς 
καθάπερ τὸν Μωσῆν," τουτέστι, οὐ δεόμεθα ἀποκρύπτειν 
ταῦτα ὑμῖν, ὥσπερ τινι καλύμματι, τῇ ἀσαφείᾳ. ᾿ 
ΤΠ σπογάβ (]ονίηρ βῃον τθ ἐπά ἕο νος 

Μόοβεβ πϑοὰ {86 νϑὶ]. Βυῖὲ οὐ {πὸ δχϑοί 8686 
ΠΟΙΓΠΟΥ δηϊθηΐς ὩΟΓ τῃηοάἄθτῃ (Ομ ηΐδίοῦβ 8ΓΘ 
ἀρτοθά; ἴον 10 15 ἔὯΓ θαϑῖ8γ ίο ἄδνῖβθ ἃ ὈΪδυβι 016 ̓ ηΐογ- 

᾿ ἡμβραλοι (πδῃ ἴο τϑίηονα (6 οδ]θοί ἢ 58 τ ΠΟ ἢ ΠΊΔΥ͂ 
υγροὰ δρδϊηβί δἰμηοβδί δν συ ἜΧροϑθ]οη (παΐ ἢ 88 

θαθη Ὀσουρῆί ἔοσαγά. Ηδθγο, 838 1ἢ ἸΏΔΥ ΟἴΠ6Γ ρ88- 
586,68, [6 ΑΡοΒί[8 τῇδ 6 Τα] θὰ Ὀγ {Π6 Ὡδη16 68ρ6» 
οἰ} }γ δρρὶοἀ ἰο Πυοορῆγοη (ἰΒουρῇ ἴτοπι ἀἰβδγοης 
μααα δα ζὴ σκοτεινός. ΕΟ ΪΘΌ5. ΓΟΏἀΘ6ΓΒ: “υἱ [ΒΓΔ 6 1185 
᾿δη06 84 οδίτυπι Μοϑ8 ΠΟ 8ρΊίσἝσα Ῥοβϑβιηΐ." Βυῖ 
(88 Ιη ογργοίϊδιοη 18 Ὁ] 18 Π}15810]16. «}48ρὶ8 
ὉΠ ἀεγδίδη 8 τἢ6 ψΠΟ]6 ρΡαββϑαρα ἢυ8: ““ ῬΑΪδη οἵ 
αρογίὲ ἀοοθβ; Μοβββ, σοῃίγὰ, ΟΠΠΪΆ {Ὑρ18 ἸΏ νΟἾ ν ϊ, ἢΘ 
7Ζυάεξι ἔαϊυγατα Ἰορὶ8 Μοβδῖος δυοίογι [818 οθβϑδίισε 
ἤποιπι δημπηδανογίογοηϊ ;᾽ σοΙΏΡΑΓηρ οπι. 10, 44. 
Απά δ6 {8 παι {Π|8 1ηογργοίδιοη 18 ἰἀνουγοά ὈΥ 
γΕΓ. 11. [ἢ ΠΘΑΡΙΥ (6 88Π|6 ὙΑΥ [Π6 ὈΑΒΒΔρῈ 18 
(Κα ὈΥ ΤΏΘΟΡὮΥ]., Ἔχοθρῦ ἐμαῦ ἢδθ 866 128 ἴο [Ὠϊηκς 
πρὸς ἀδοηῃοία5 εὐεοΐ ταῖῃοῦ {Π Δ ρΏγροδθ. Νοί τηδῖϑ- 
ΤΑ] Ϊγ αἀἰβδγοηΐ 19 (ῃ6 νον ἰακοὴ ὈῪ [οΚ6 δηὰ 
ὙΥεί5., σῦο [ΠῚ ΠΚ 11 15 πιθδηΐ {πὶ Μόοβο8 βροόκα οὔ- 
ΒΟΏΌΓΕΪΥ, 686 {Π6 τηγβίογιθϑ Ὠιἀἄθη ποῦ (6 αν 
βου ὑ6 ἀϊβεονοεγοα. Βιυιΐῖὲ ἰο 118 [.6 (Ἰ]ϑῖς δῃπά 
ἯΙ Βανα βίασίδα οί 2} ἔουπμάρα οὈ]εοϊοη8, οὔ- 
βογνίηρ (πδ΄ (6 1ῃη8ι1{π|69 οὗ ἴπΠ6 Μοβδὶς [δ΄ 6 γα 
β:!ΠΟΙΘΏΓΥ οἰθαγ, τπουρἢ 80 σοηδιιςαίς ἃ 845 ὈδΙηρ᾽ 
ΟὨΪΥ ἃ βιδᾶάον οὗ ρτεοδὶ {ΠΊΠρΒ ἴο οοΙη6, δηά ἴο θ6 
δοτοραίοὰ θα (Π6 ᾿ἰρῃΐ 8ῃοι]ὰ ἀρρόδγ. Τ}18 18, 

τ Αμά 80 ῬΝΆΪΌΥ : ““ΗδΓα ἰδ δῃοΐποσ Ἂχ! θηοΥ οὗ (86 αοθρεῖ, 
(8δὲ 1ϊ νυᾶβ8 ποῖ νεϊ]δὰ ὑπ ογ ἰγρ68 δῃά βῃδάονβ, 80 ἴμαὶ 118 ἠδίυσα 
δηὰ δὰ νεσγὰ {ἰκεὶγ ἰο Ὀ6 οὐδουτοὰ ὈΥ͂ [6 ρϑορὶε ἀγανγίπρ ἃ νεὶ] 
οναῦ 1μποὶγ ππἀογβίδπαϊηρ δηὰ ἡυπάρτηοηΐ, Ὀὰὲὶ νγὰς ἀεϊϊνεγε ἢ 
Ρεδρίουλ υ δηὰ μ]αϊμηθβ5 οἵ Βρβθοὶ,᾽" : 
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[ο 8᾽ σεγία!α ἄσστοο, ἰγι6΄; δηά᾽ γοῖ τδην ἰπίηρ5 ἴῃ 
τῆ οἷά σονοηδηΐὶ ψόσγὸ ἀδτκ δηὰ ὀρβουζο, δί ἰϑαϑὲ ἴῃ 
ἘΠαΙΡ ριιγρογί δά ἱπίθηΐ ; τπουρῇ ἐπα Πῖηρβ {π6ι- 
56ῖνεβ πρῶς δ6 ρῥἰδίη. [110 15 (ΓᾺΪῪ τϑιηαγίςο ὈΥῪ 
Βοάάν., (δε 2 ἴ͵ο865 γὰ8 ἴῃ (ἢ15 ἃ ἴγρα οὗ ἢί5. ονῃ 
Τλιβρθηβδαίιση. Βὸγ {πΠ1|8 (Βουσὰς ΠὨοά. νν88 Ἰηἀοδίοά ἰο 
στοὶ., ψἢο οὔβογνος (δὶ δί. 40} Ὀδρίη8 Ὠογο ΣΤ, 
τὸ σῖνο {6 τηγνϑίοδὶ Ἔχρ᾽δηδίίοη οὗ ἐπ ρίογυ οἵ ᾿ρὰϊὶ 
οἵ Μοβϑβ, δὰ (ἢ6 γε] τδιοῖ ἢ ρυΐ ονογ δι οουῃ- 
ἰοΏδΔηοαΘ. Αμηὰ 80 Ἐπί. : ““ Ρδυΐὰβ Πὶς οἰθραπίοσ δὲ 
δρροϑιἰὲ ταπὶ ρϑβίδηι ἰῃ Εχοάο δὰ δἰ] θβογίδπι σοηνοῦ- Ὁ 
εἰ, οἱ Ἰαΐθῃϑ 80 Ὠϊδίογιἃ -τπηγϑίθσι τη ἀροῦῖῖ." ΤὍΤῊ]8 
(ΕἼ δὰ ποῖ πιϑίδ θη) νν}}} ΒυΡΡΙΥ 8 ᾿τπρογίδπἪ οἷυθ 
ἰο {π6 της ἱπιογργοίδίου, ψ᾿ἢ]οἷ (ομτπρ ἐποβα οὗ 
Ἠοδϑη., Μδοκη., δῃὰ πηὰπγ οἰἤοῖβ εαυδὶ γ ἀσδνοϊα 
οἵ ργοθδὈ117,}) 86 θ8 0 τη6 ἴο ὃ6 {πὶ οὗ τϑην 
δη(ςοης. Οομμπμηδηϊδίοσγα, 0 ὈΥ (ἢ6 ὁπά υηπογϑίδηά 
Οἠνὶδέ, 88 18. ργονβα ὈΥ 1Π6 [ο] ον νοῦβο. Τῆι 
ἹΤΠθοάογεῖ : ἐπετίθει τῷ προσώπῳ τὸ κάλυμμα, διδάσκων 
εἷς τοῦ νόμου τὸ τέλος ἰδεῖν οὐ δυνήσονται" τέλος γὰρ νόμου 
Χριστὸς εἰς δικαιοσύνην παντὶ τῷ πιστεύοντι  Δηά 
(ΓΙ 6" ΟἿ : καταργούμενον γὰρ ἔφη τὸν νόμον, τουτέστι 
παυόμενον' τέλος δὲ τοῦ καταργουμένου, τὸν ὑπὸ τὸν νόμον 
κηρυττόμενον, τουτέστι τὸν Χριστὸν. δῸ αἰδο 0] ἀηά 
ϑομοοῖίρ.» [Π6 Ἰαῖον οὗ ψ οι {ΠΠ18 βἰδίθβϑ (ἢ 6 5686 : 
“ Νίοβθ5 ἀδ (γιβίο 1 βρϑπ δα! ΐαγο ρᾶῦ]]ο οὐβου- 
7108 ὈΓΟΠΙΠΟΙαν : Θ9Ὸ νΘΓῸ δρογίδ, αποά ΓΕ8 αβί, 
Ργοΐδσο.᾽ Τί ψόοσγάθ, ἤθη, Δ ΡῈ ἰδ ραγᾶ- 
Ρἢγαϑθα: “80 [πὲ [ΠΘΥ ἀϊὰ ποῖ δ66 ψῇῃδῖ 88 δα π- 
Ὀεαίθα ὑπάθρ {ῃ6 [ἵν ἐμαί 88 ἰο "08 ἀο0η6 ΔΥΔΥ, 
ονϑῃ 1[Π6 δωδεέαποε, (ῃ6 (ὐοϑροὶ οὗ ΟἸγὶϑί, τ ἢ] ἢ 885 
ἴο θ6 [Π6 οογερίοηιοπένιπι οὗ ἴπ6 18." [{ βῃου!α 
βθϑίῃ (δὶ {π6 σίου ψ8 τηδδῃϊ ἰοὸ ργοῆσυγε δηὰ 
δ ΏΠΥ {86 ἀϊνίηα Καον]θάρο γανθϑὶ θα ἴο Μόοϑοα, δηά 
ΡΘΟΓΒΔΡ5 [0 ἰνριν 16 Μεδβία. [{ τ αδἷδο (1 5ι5- 
ΡΘθοί) ἃ οψπιδοίϊοαἰ αοέϊοη, ταθαπὶ ἴο τοδοῖ ἐπαῖ (ἢ 6 
ἀϊνίηα Κησν]οάρο πα 8 (0 χανθαὶ ποιϊὰ Ὀ6, ἴῃ 
50π16 {πιηρθ, νοι! 6 δηᾷ ἀδΓκ. , ͵ 

'. ὉῳΨ 666 ἀγθ (δὲ τυνογάθ οὗ ἤοῃι. 10, 4. νυν μῖοἢ ΔΓΘ ΨΟΡῪ ΘΡΡ ΠΔΌ]6 ; 
ϑίηοε καταργουμένου ταυϑί Ὀ6 υπηδειβίοσα 85 (δ τὸ καταργουμένσυω 
δὶ νεῖ. 11.) δηά ἀοποίς (ΒΕ ΟἹ]ὰ Ουνεηδηΐ οὐ Μοϑβαὶς Ὀ ϑρεηδαίίοη. 
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ε- ΘΌΟΘἢ 16 ([ σοηοροῖνθ), ὑροπ ἰμ6 Ὑδοΐθ, (Π6 ἴτας ἰἡ- 
ἐογργοίδίιοη ; ἐδουρσὶ [Π6 Ὀγονυ ΠΥ οὗἨ δὴ δῃῃοίδίιοῃ 
Ψ 1 ὯοΣ Ροσγημῦ [26 ἴο Θηΐαγρα ἔυγίθεσ Ὁρο δοῖμα οὗ 
486 ἀ6ἴ8:}8 οὐ Ῥτοοῦ δηὰ 1] υδίγαι θη. 

14. ἀλλ᾽ ἐπωρώθη τὰ νομάτα αὐτῶν. Ἴδα ἀλλὰ [6885 
ογο (1 [δῖ ποῖ 118 ΟΓΔΙΠΆΓΥ 56η86, Ὀυΐ ΒΘΘ.8 (0 
τοίδε ἴο ἃ οἶδυβα οιε6ἀ ; 4. ἀ. ““Νοε ἢδ8 ({8. ΟἿΪΥΚ 
θδ6θη 80 :ἢ οἷά ἐΐπηρ, θυ Ἔν ὺ βίῃοο (ἢδῖγς πηδογβέδη - 
1ης δῃά ρεογοθρίϊοηβ ἤν Ὀ66η δηά Αγ βίῃ ροῆθά.᾽" 
ΤἬὮ18 8688 οὗ πωρόω δῃηά παΐρωσις, ὉῪῚ ὙΔΙΟὮ ΤΠΕΥ ἀ6- 

. ποία πποηέαΐ δέωριαϊέψ, ἰδ ἰγεχιιοηΐ ἴῃ δοτιρίυτε. (οτ- 
Ρᾶγε Μαῖκ 8, 8. Ερῆῇ. 4, 18. Ναν, (86 νοτῦ 8 υϑ6α 
οὔ {π6 ὁονβ {ποϑιηδοῖνοϑ 'η Μασγκ 6, 59. 8, 17. 2οἷ. 12, 
40. Απδ {15 86η86 15 ᾿πουϊοδίθα ὈγῚ 186 Οτρεῖς 
(Οοιηπιοηίδίοιθ. ὅ66 (Ὁ γυβοϑί, δηα ΤΏΘΟΡΩΥΪ., δηὰ 
οβρϑοῖδι νυ ΤἼδοάογοί. 

“ς΄ 14, ἄχρι γὰρ---κἡ ἀνακαλυπτόμανον, ““ ἘῸΓ ἴο {15 
ΨΟΙΥ ἀδΥ {Π6 58:26 γὙεὶϊ ἴῃ (6 τοδαϊηρ οὗ ἴπ6 ΟἹ ά 
Τοβίαπιθηΐ ΓΘΠΊ81Π8 ΠηΓοηονοα." ὍΤἬΘΓΘ 15 Βα ρροβοά 
ἴο δα 80} δἰ υϑἱοῃ ἴο {π6 νοὶ] ψ ἢ ψὨϊοἢ 186 Φ6 78 
δνΘἢ ΠΟΙ͂ ν61} (Ποιηβεῖνοδ ὁ (86 ΖΌΣΙΠΟΓ τοδαϊηρ οὗ 
ι(: δογρίυγεβ. Βυΐϊ] ἀο ποΐ 866 ον ἰῃδὶ Ψ1}} ἤθσδ 
δρρίὶγ. Ὑγ)ιαίενογ 6 {Π6 8]}υ.8ϊοη, 1{ 5 ρἰδιη {Πα 0 ΠῸ 
ΑΡοβι]θ᾽ παγδ 865 κάλυμμα ἴῃ ἃ ἤξυγαίςίνα 8656, 8η6 
(48 Ἀοβθῆπ). οὔβϑῦνθβ) σοιηρασγαβ (π6 τηοΓγαὶ βίδα οὗ 
1Π6 ον οἵ δίβ {πὴ6 ψῈ ἢ τῆ6 ρἤγ510 8) δίδίθ οἵ [6 
26»νν5 οἵ οἰά. 

14. τι ἐν Χριστῷ καταργεῖται. ΑἸτηοβέ 4}} (ἢ6 (οὔι- 
το ηίδίοΓβ ἰΔ6 κάλυμμα ἃ8 [Π6 ποὰυῃ ταΐογγοα ἰοὸ ἴἢ 
καταργεῖται. Απά {Π6Ὺ ΤΟΠάοΓ: ““ θοσοδαβα {6 νεῖ] 
8 γοιηον θα ὈΥ ΟΠ Γβῖ ;" οΥ ““ψΠὨϊοἢ ναι] 18," ἄς. Βαυΐί 
καταργ. ΟΔΏποῖ, σἱϊπουΐ στααὶ Παγϑῆποβ8, Ὧ6 (ΔἰζΘἢ ἴῃ 
800} ἃ 5686 ; Ποῖ ἴο 58Υ 1Πδἰ (ἢπ|5 ἴΠ6 οἶδυδβο ποιά 
86 ΝνΟΙῪ ἴδιη6 δηά ἔγιριά, δῃᾶ στοαυΐγα ἃ μόνον. Μτγ. 
ϑδάς ἢΔ5 ΓΙΘΠΤΙΥ τοπλαγκοά, ἐπὶ {(Π6 οἶδυδθ 15 ἜΘΧρ]8- 
πδίοτυ οὔ [π6 ἡδίυγα οὗ τῃα να] (1. 6. 18 τηδδηΐ (ο 1{18- 
γαῖα 186 ἔρυταί να ι.86 οὗ κάλυμμα ἴῃ (6 ἰΔβ[ ρ85- 
82σ6.) 77αὲ (ἴ6 8408) ἐρθικτοι, ἴῃ δὴ Ἰρῃόγαηοα οὗ 
ΠΩ ψγὰ8 ἴο Ὀ6 ἄοπα ἅνδὺ Ὀγ ΟὨιτγὶβί, οἵ {86 τοδὶ 
Φεορε δηά τηραηΐηρ οὐ {μ6 αν. Αμπά Βε ἐγδηϑίδίθϑ 
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ἔδυ: ““ ΤΏὮΏΘ 88πη16 ναὶΪ σϑιηδ 8, νἱΖ. ἐλαέ Ὀεΐηρ ἅπ- 
αἰβοονογοά, ([Π γα }]}ν ποΐ ἐπυοὶἰθα,} ᾿ς ἢ 15 Δθοἢ15Π6ἃ 
Ὀγ (ΟἸγῖϑὲ." Βιΐ {ἢ}]18 18 ΒΟΆΓΟΘΙΥ 5686 αἵ 4}}, τηυςῇ 
1688 ἐλ βεη86 οἵ {Π6 Αροβί[6. διιεξαιαθι8 15. 1ἢ6 νοΓ- 
βίοῃ οὗ Μδοκη.: “Ἅ1ζ ποῖ δθεϊηρ γτονθαϊθά, (δῦ 11 15 
Δθο ἰβῃθα ὈγῪ ΟὨγιβι." Ὑοὲ 1 18 ΨΟΓῪ Παγβ ἰοὸ ἀ8- 
ΒΕΨΘΙ μὴ ἀνακαλυπτόμενον ϊῸΠ| μένει : ΠΟΙΙΠΟΙ σου ]ὰ 
ἀνακαλ. δ6 ψ6}} (ΚΘ 10 βυσῇ ἃ 56η86 ἃ5 Μδοκη. 
Ἀ88Ι08 [0 1. ΕἾΏΔΙγν, 1 ψου]α θ6 τστϑαυϊβιίθ ἰο 86 ἃ 
80 ὃν δῆ. ἀνακ. Μδοζκη., βούγεανοσ, 18 σίρῃξ [ἢ σα- 
{ουΓηρ καταργ.,; Ὡοΐ ἰο κάλυμμα, θυΐ ἴο ἡ παλαιὰ 
διαθήκη 788 Ὀαΐογθ. Απά 80 δα ιίθιιβ. [1 βῃουϊά 
866 πὶ (διαί ΔΙ͂ΕΓ μὴ ἀνακ. 15. ἴο Ὀ6 ΒΌΡΡΙΙοἀ ἕτοιι (Π6 
Ῥτθοθαϊηρ, Ὀγ 8 βογί οἵ αἰξορία, “1 Τοιηδὶπ8 (1 βαγ) 
Ὡητανοδὶθά, {παὺ τη Οἢγιβὲ 1}}18 οἷά σονθηδηΐ 18 ἃ 
τοραῖοα.᾽ 

16. ἀλλ᾽ ἕως ---κεῖται. ἼΠ6β6 ψογαβ ἃγὰ ἃ γϑροίϊ- 
4ἴοη, ψ ἢ {αγίποῦ Ὄχρδηδίίοη, οὐ (Π6 ψογάβ ἀλλ᾽ 
ἑπωρωθη----ἀνακαλυκτόμενον. : 

[τ 15 ῥἰαίη {πα Ὁγ 232ο865 1ῖ8 τηϑδῃΐ (6 Βοοῖκβ οὗ 
Μοϑβ68, οὐ ταϊῆϑσγ, ᾿ῃ ἃ ζ3ξθῃθγδὶ ψἂγ, ἴῃοβα οὗἨ {Π6 οἱἰὰ 
Ἑσονοηδηί. Κεῖται, 65. ΤὮ 5 ψογὰ 15 οἴδηῃ, 858 ἤθγρ, 
τιϑ6 4 οὗ ἃ σαγηιεπέ. ΤΉ 6 880 ἃ σοδί δὲζβ ψ ]}. 

16. ἡνίκα δ᾽ ἂν ἐπιστρέψη πρὸς Κύριον, π.τ. κα ΤΠ 686 
“ΓΒ (458 ΟἼΓΥ8. ΟὈΒΟΓνΘ8) διιρροδί [Π6 ΟΠΪγΥ τοηιθαν 
ἔοὸν' {Π18 ὈΠΠ ΔΉ 688 δηα βίυρι! ΠΥ, δΔη {Π6 ΟὨΪΥ τηοά 6 
οἵ τϑοϊογσαϊίίοηῃ. ΤΉΘΥ ΔΥῪ Ὀ6 (ἢι|5 ΓΘΠαοΓΘΩ͂ : “ Βαυΐ 
ψ ῃ6η (ΠΟΥ͂ 588}} ἰὰγῃ το (ἢ6 Ι,ογά, (ἀπά ἰμθῃ ὁη]γ) 
16 νθ}} ψ1}} θ6 τειῃονϑά." Αἱ ἐπιστρέψη ΒοΙη6 ΒυΡΡΥ 
ἡὶ καρδία αὐτῶν, οἰοΓ8 τις, ΟΥ ἕκαστος αὐτών. Βιυϊ {Ππ6 
ΟὨΪΥ Ἰοριε δία βυ θδυα!!οη 15 ἰδὲ οἵ ὁ Ἰσραὴλ, ἴτοΙλ 

- ΜΓ, 18., δηα ψῃϊοΐ 18 ΓΟεγγθα ἴο δ νϑῖῦ. 14. Βγ 
Ἰζύριον 18 ΡὈΙΔΙΗΪΥ τηρδηΐ τἢ6 Ζογά υὑδδμδ, ἴπ6 ἰσὰθ 
Μοβϑιδῇ. - 

Περιαιρεῖται, “18 Γαπηονοά, 15 ἐο δὲ τοιηονοῦ, ν}}} 
6 γτοιηονοά." ΤΤῇθ Γοπηδιηΐηρ 86η86 ἴῃ Ὀοίΐ, {Ππ686 
ΨΘΙΒΘΘ 8 80 ΟἶΘΆΓ 88 Ποῖ [0 προὰ ἀνε] ηρ ὑροη. 
Τα ῬΑγαρ γαβίβ δηα (ομημπηδηίδίοῦβ (Εβρ6οῖ8}}ν ῬοΪθ) 
ΤΩΔΥῪ Ὀ6 σοηΒυ (64. 
ος 17. ὃ δὲ Κύριος τὸ πνεῦμα, ἐστιν. 11 15 ποί ΘΆ8Υ ἴο 
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᾿δϑοογίδιη {ἢ6 56η86 οὗ (Π656 ψογάβ. ὙΠοΪΝ ὅγὸ 1πίου- 
Ῥγεϊθα ναγίουϑὶν ὃνῪ (ὐοπηπιοπίδίοιβ δης(ἰοηὐ δηα πηο- 
ἄθγη. Αἰπιοβί 81} ἐοβα τηοάθϑβ οἵ ̓ Ἰηἰδγργοίβδιὶοη γ16]4 
ἃ ἰοἴδθγαῦ 6 β6η56; δυΐ ϑ6θ ἴο0 βίγαϊηθά, δηά γϑαυΐγα 
τ οἢ ΔΥΌΓΠ ΓΑ 80 δυσ!οη. πα ατοοκ (ομηπηρη- 
ἰδἴογβ υπ|16 [Π6 ψογαὰβ ψ ἢ [Π6 ργοοράϊηρ, δηα ψουϊὰ 
ΠΟ ἔτοπι ἤθηο6 {Π6 ἀο 1 οὗ [πΠ6 ϑοη δῃὰ π6 ΗοΪγ 
ρΡΙΓΙ. Βυΐ οὯ6 σοδῃ Παγαάΐυ βϑυρροβα [6 Αροβίὶα ψουἹὰ 

[ηἰτοάᾳπςα δυςοἢ 8Δὴ ἱπιρογίαπί ἀοςίΓηα λόγο. ΤΠΘΟΡΉ. 
ΡΑΓΑΡ ΓΆ868 {πι1ι8: τοῦτο δὲ τοῦ μελλόντος τύπος ἦν, 
ὅτι ὅταν ἐπιστραφῇ τις πρὸς τὸ Πνεῦμα (τοῦτο γὰρ ὃ 
Κύριοςλ τότε γυμνόν ὄψεται τὸ πρόσωπον τοῦ νομοθέτου" 
μάλλον δὲ αὐτὸς ἔσται ἐν τάξει Μωσέως, καὶ τῆς δόξης 
ἀπολαύσει τῆς ὑπερβαλλούσης τὴν τοῦ νόμου δόξαν, ὅσον 
εἴρηται" ταύτην γὰο χαρίσεται τὸ Πνεῦμα, ὡς Κύριος καὶ 
παντοδυνάμιις. - 

Βοβοηπι. ἐαΚ68 πνεῦμα ἴα ἀδῃοία ἔα διιίμοῦ οἵ ἃ 
ἸΏΟΓΟ ροτίδος γα] ρίοη, ὨδπΊοῖγ, {Π6 ΟΠ τϑιίδη. Απᾶ 
ΪΏ ὨΘΑΙΪγ ἰἢ6 8816 ᾿ηΔῆποῦ Μογὰβ υπαροιϑίδηκβ 10, 
ψηΠ0 (ἢι8 ρΔΓΑρΡἤΓΑΒ68: ““Θυυ ἀοπιίηυπ) αἰςΟ, 
1Ἰη16]Πρὸ 1|14π| ἀϊν!η 8 ἀδίδηι ΓΟ  ΡΊΟΠ!8 βοϊοη(4π}.᾽ἢ 
Α5 δχϑηρ[ο8 οὗ [18 5: σηιποδίίοη 6 δάδιιοοβ Θαὶ. 
8, ὦ, δΔηά 8., ποτα ἰξ ἀδηοΐοθ {πΠ6 Κπον]ράρο οὗ ἃ 
το] σίου ἢ] ἢ τοδοῇθ8 ὁ ἐῆ6 ἢροατὶ (ἢ 18 οἤἴἶδοίβ 
δηά Ὀαδηθῆϊ5), δηά 15 {Ππδγϑίογα βιρδσγίοῦ ἴο {16 «ζον]βῇ, 
ψῃϊοῆ δδά γτοραγά τὸ [Π6 οιιθννατά οοπάαοσί ΟΠΪγ. 
Απά ἴξ νοι] 6 βοπιθ σοπῆγιηγδίοη οὗ {8 τηοάδ οὗ 
ἱηξεγργοίδιίϊοη [ἢ (48 Ὁγ. Ῥαΐθγ Ψ858 οἵ ορίῃ! 00} {15 
οἴδυβθ 6 ΓΘ ἃ γδϑϑιρίοη οὗ [πΠ6 βυδ]εοῖς ἰγεαίθα οἡ 
δῖ νοσ. 18., δά 411} ἔτοτλ καὶ οὗ ἰο κάλυμμα ταῖρι ΒςἋ 
οοηϑίἀογοά 88 ρδγθηςῃαίίοαὶ. Βυΐ Κηονίηρ (8 υἢ- 
οογίδϊ ΠΥ δηπά δγυιγαγίηθ88 οὗ βιιοἢ δισιδησοιηθηίβ, 1 
ἴδοϊ πὸ |ἰ||6 ἀϊδίγυδί οὗ Δὴγ ἱπέογργοιδεοη ἰουπάδά 
τθγθοῦ. ὮὯγ. Ὠοάάγ. ἀοιαίϊβ [(ἢ6 Β6η86 ΥνΘΓῪ ἱηροηΐ- 
οὔϑ]γ, θὰΐ ποῖ 88 {|58(8οἴογν. [1 Πηά Ὧο Ἰηἰογρτγαοίδιϊοῃ 
ὙΠΙΘἢ 8668 30 Μ6}} ἰουπαρά 85 ἰῃαι οὗ Ὦγ. Μβοκη. 
(αηά, πῃ 83οπ16 πηδᾶϑυγα, Ῥ εἴ8.), ψῇῃ]οἢ 18 858 [Ὁ] ον : 
 Νον ἴἢ6 Γιογάὰ 58ἰρηίῆθβ (6 σονοηδηΐ οὗὨ {Π6 8βρ!γιῖ 
οἵ νηοῦ να δῖα {πε τηϊηϊβίοιβ. ΑἈπὰ σψθογ ἔδ6 
βρίγῖξ, {π6΄ ἱπβρίγδίίοῃ οὗ ἴδ6 1, ογά 18, 85 11 18 Ὑ ἢ 8, - 
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{πόγο,᾽ ὅζο. Οὖὐ᾽ πῆογϑ ᾿Ῥἰδὲπ]ν {δπ5: “ Βγ (6 Τ,οτά 
Γθλη {π6 σονοηδηΐ οὗ {86 5ρΙΓ,᾽ 1. 6. δΔοσοιηρβηϊθα 
σπἢ (ἢς ᾿ηϑριγδίίοη οὗ (ἢ ΠοΙν βρίγτιῖ. Απα ν]εγα 
(Π8 δριτς ἴπ6 οδίαὶοα ὈΥ (Π6 1 οτὰ 19, ἐῃογο," ὅτε. 
δ 5 θὲ τπ6 ἴσα ᾿ηἰογρζείδίίοη, (ἢ6 ψογάδ ἀο ποέ 
ΤΟΙΌΥ Ὅο ἴΠ686 δἱ νοῦ. 18... Ὀπὲ ἴο {πΠ086 ψὨϊοἢ 1Πηπ16- 
ἀϊδίου ργθοθάβά. 

17. ἐκεῖ ἐλευθερία, ““ἐἤΐογε τῇ το 15 ἔγεθάοτῃ."" Μδοκη. 
ΨΟΓΥ͂ ΨΓΟΠΡΙΥ ΓΟΏΘΟΙΒ {Π15 “Το Θ ΟΠ] ἢ ϑρϑακίηρ." 
Ι͂. υηδουθίθαϊν πιθαηβ ἔγεθάοπιὶ ἔγοπι (ἢ6 γόοκα δηά 
-Ῥοπάδρα οὔ ἴ6 ἰανν, δῃα βοῦν! 5ἰανογυ ἰο {πὰ ἐθέξον, 
8 δὴ δαἀπικίβδίοθ ἰο (ἢ6 ρῥτγίνίίοροβ οὗ [Π6 “ρὲγεΐ. 
ΤΠ οΓΟ ΠΔΥ 6 4'80 δῇ 8] 8ΐοη ἴο [6 86 οὗ {6 νοὶ] ; 

,. ἃ. “νὰ δῖα ἰἤεγα ρεγη θα (0 866 υπγαβίγαϊ θά] ν 
ε αἴογν οὐ αοἄ. ὅο ΤὭΘορῃν. δα πόσο ἴη (6 
(οπιησηίϊδίοτβ ἃρ. Ῥοίβ.1 Τῆι ἴῃ ὁ 81868 1, 27. 
ἘἾ γΙΒ0 ΔῊ 18 σ4116 4] ὁ νόμος τέλειος τῆς ἐλευθερίας. 
685 δθηεν ᾧ, 1. διὰ νόμον ἔλευθερίας. δε 480 1 Ῥεῖ. 
4, 16. 

18. ἡμεῖς δὲ πάντες ἀνακεκαλομμένω προσώπω---ἀπὸ ἵυ- 
Ῥίου πνεύματος. 5 18 ἃ ΡΆ888 98 Οἵ Π0 ΟΥ̓ ΙΠΆΓΥ ὈΘΔΙΥ, 
Ὀαυϊ, δὲ (Π6 β16 ἰ(ἰτη6, οἵ ηο {Ππ||6 ἀΠΠΠ σα γ. Ὑ]Ποπὶ 
ἄοοϑϑ {μῈ Αροβίΐα πιθᾶη ὈὉγῪ ““κὸ αἰΐ" Ἐϑι., ΒεζΖα, 
ΔΏ(ΟΔ ὨΘΕΓΙΥ 4}} (Π6 τϑοθηΐῖ (ὐοιπηϊηθηίδίοιβ βΒ84Υ, {δ 
ἡροδέϊζεϑ; ΟΥ ῬΟΓΏΔΡ5 4Ἶ80 γιξηἰδέουβ. Αηὰ {ἢΠ|8 βθθιῃβ 
ἴο 6 βϑοιῃθνδί σοηῆτιημοαά ὈΥ (6 σοηπίοχὶ, Μοϑὶ 
᾿ΟοιππιοηίΐδίοΙθ, πβοσόνογ, (Ἰηο]υάίηρ (Π6 Οτϑοῖκς ομ68,) 
Ὅτοῖ., (αἰνίη, δηὰ .48ρΡ15, αχρίδίη 1{ οἵ αὐ ἐτο Οἠνι8- 
ἐΐαηδ. ΑΠπα 1 σδηηοῖ Ὀυΐ σοῃδιάσγ (ἢ18 85 [6 γῇ 
ἱπιογργείδιίοη  {πουρῇ {ῃἢ6 ψογάβ τᾶν 6 τηθδηΐ 
ΤΆΟΓΟ ΘβρΡεοί ΑΙ Υ οὗ (ἢ6 Αροβίϊεβ ἃ πη! βίοσβ. ὃὅ0 
Τμοοάογοί: Μωύσης μόνος ἀκήλαυσε τῆς δόξης" ἐνταῦθαι 
δὲ οἱ πιστεύοντες ἅπαντες. Απὰ ΤΠΘΟΡΉΥΪ. : Τοσοῦταν 
ἀπολαύομεν ἐλευθερίας καὶ εὐγενείας, φησὶν, ὥστε πάντες 
ἡμεῖς οἱ πιστοὶ, οὐχ ὥσπερ ἐκεῖ εἷς ὁ ωσης, ἀνακεκα- 
λυμμένῳ προσώπῳ (οὐ γὰρ ἐστι παρὰ τοῖς πιστεύσασι 
κάλυμμα), ὅς. 

. Κα 8ὺ Τποροάογοῖ; πνεῦμα Κυρίου αὑτὸ προσηγόρευσεν, ἐπειδὴ 
δι αὑτοῦ ἡ τούτον κεχορήγηται χάρις. ; 
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18. κατοττριδόμενοι. ΜΔΏΥ τηοάοτη (οτηπγχοηξδίοταθ, 
3 Εβί. δηά Μδοζκη. σϑηάοσ {Π18: “ γοβοϑοίύίηρ, 85 [Ὡ1Σ- 
ΤΟΙ͂Β;" ἘΠΙΟἢ 56η86, 1 (6 πάντες “ΘΓ πηρϑηΐ οὗἉ {Π6 
Αροβίῖϑθβ οηἷγ, ψουϊὰ Ὀ6 πιογὰ βιι18 016. Βυΐ {Πδὲ 18 
ποί {Π6 ο886 ; δηα [6 σοπηηλοη ἰηϊετρτγαοίδεέίοη δελαοίά- 
ζηρ, (Υ Οἢ 15 δυρρογίεα Ὀγ (ἢ6 τηοδί διρηθης ῬΉ1]ο- 
Ἰορίϑ18, 85 Βοβ, ἔἰβϑηθγ, δ᾽ δἴβ,, δηὰ 56} ]6.8.,}) 5886 118 ὈῪ 
[τ [ῃ6 Ὀδβί ἰουπάδα ; ΠοΓ ἀο68 10 ἀχοϊυάθα {86 ἰάθα 
ΒΌΡΡοΞββα (ο θ8 ἱπίεπάεα οἡ [6 οἵδοὺ 1ηἰογργοίδίϊοῃ. 
Ή . ΤΘΏΔΒΘΓΒ: ““ απο ἀϊηρ' 88 ὃν ἃ ρἰ88." Βαυΐ 
1818 υπαοιυδίθαἶν ργοοθθάβ οἢ ἃ πιἰβδεοποθρίίου. [( 
}β τὶ σὈΕΥ τοπάσθγεα, ἴῃ {Ππ6 σοπιπιοπ ἰγδηβἰδίϊοῃ, “Ὁ Ρ6- 
ΒοΙ ἸῺ 88 1 ἃ 51455. [{τὴυβὲ Ὀ6. τοιμοιηθογοα (ἢ δὲ 
(6 κάτοετρον οἵ [(Π6 δη(ἰ6Θη.8 ψὰ8 ηἢοΐ ψῆδίὶ ψὸ “δῇ 
ἰαξ5, Ὀμξ ἃ ρίεςβ οὗ νϑσὺ δίρῃ!ν Ὀυτηϊβῃρά κερέαέ, 80 
αὶ Ογτορ. 7,1, ἃ. τὰ δὲ Κύρου ὅπλα ὥσπερ κάτοπτρον 
ἐξέλαμπεν. ἙἘπυτὶρ. Ττοδά. 1107. οἄϊι. ΒΕΚΚ. Χρύσεα 
δ᾽ ἔνοπτρα, παρθένων Χάριτας, ἔχουσα τυγχάνει Διὸς κόρα. 
Ευτγὶρ. Ηδο. 919. χρυσέων ἐνόπτρων Λεύσσουσ᾽. ἀτερ-. 
μόνας εἰς αὐγὰς. 2 βο.γ]. εοἰἰοαὰ ὉγΥ ΑὈγοβοῆ. οὗ 
ἜΒΟΒΥ]. Αρλπι. 812. Βιἰοπηῖ. κάτοπτρον εἴδους “χαλκάς 
ἐστ᾽, οἶκος δὲ νοῦ. ΝΟΝ ἃ δΒιυδϑίδηςος οὗ (ἢ 98 βογί σὸ- 
Ποοιοά ᾿πηᾶρθ8 ἢ δτθαῖ ἀἰβι1 ποῖ 688 δηα ὑτ1 ΠἸΔΏοΥ. 
δὸ ΡΙμῖ, οἰϊοὰ Ὁ δοῇ!. 18χ. ὥσπερ ἐν κατόπτρω κα- 
βαρῶς. Το νιοὶ 1 δάδά Ῥμι!οβίγαί. Ψι. ΑΡ. 8. 

Ρ. 840. οὐκ ἐᾷ θόλερον περὶ αὐτὰς οὐδὲν εἶναι διορᾶν 

ὥσπερ ἐν κατόπτρου αὐγῇ, πάντα γιγνόμενά, τε καὶ ἐσό. 
μενα. [δ] 4. 9,80. ὥσπερ ἐν κατόπτρω εἴδωλα διαθεώνται. 
Ῥροόοορ. 129, 96. ταῦτα Νεάπολιν ὥσπερ ἐν κατόπτρῳ---- 
ὁρῶν πάσχουσαν. Ἐματῖρ. ΗΙ ροΪ. 480---8. Κακοῦς δὲ 

ὧν ἐξεφην᾽, ὅταν τύχῃ, Προσθὲς κάτοπτρον, ὥστε 
παρθένῳ νέα, χρόνοο᾽ ψοΓΘ {Π6 (ἰοτηπηΘηΐδίογβ σοπν- 
ρᾶγο 1εγ. Αά. 8, 8, 60. “ ἀδηίΐψας Ιπερίσρτε ἰδηαιδπι 
1 5 0 1η ν!28 οὐιπίπλ Ψυ060.᾽ 

8 {Π6 86η86 18 ὑπαουθίοα Υ (Πδὲ σέ εἶδαν απά 
ἀϊφέϊποέ κποιοίεάρσε; 88 ἰῃιθθα 18 4180 βυρρεείθα Ὀ 
186 '᾿νογάβ βυδ)]οϊ 84, ἀνακεκαλυμμένῳ προσώπῳ, ὙὮϊο 
(48 Βοβθημ. οὔβθγνεβ) βῆο" (86 πιοάδ ἴῃ συ ἢιοΐ ΒΟΥ 
μὰ 866ῃ {6 δρ᾿θῃάουτ, 8δηἀ σδηδοί γοΐεγ (48 νουά 
ἀρρβᾶγ) [0 {π6 ,άσο οὗ Οἰγίδέ. ἼΏο ποσάβ τὴν δόξαν 
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Κυρίου κατοπτριδόμενοι ταῖρῃ δ σΠΥ : “ θοΒοΙ ἀϊπρ (Π6 
οἰθαγ δηὰ δγ ἰδηΐ ἱπηαρα οἵ μἰ8 ἀοοίγίηο, δηὰ τϑοορ- 
πἰβϑίηρ 115 ΨἸΟΓΥ ἴῃ [18 βανίηρ Εἰἤοδου οὐ ἴΠ6 ἢοαγίβ 
οὗ πιϑῇ :" δηά (115 πανίηρ' οὐγ πηϊηἀ8 6] ρ]  θηδα ΒΥ 
1: ἴον (45 Ραγκῆυγθι ἀρ. Ὠ. ΌΥ ΘΥ οὔβοσνθϑ) 85 (6 
Δη 6. ΤὨΪΓΓΟΙΒ 6ΓΟ τη846 οὗ τηοίδ] ΠΙρὮΪν ρο 564, 
ἀξ τησϑὲ ὨΘΟΘβϑΆΎΪΥ Ὠδρροη ἰηδὶ {πΠ6 μϑβοῆ ψῇο 
Ιοοκοά οἡ [18 ἰπιᾶσα ἴῃ ἤθη ψουὰ ἢανο 8 ες 
βιγοηρὶγ 1] απλϊηαιεα ὈΥ {Π6 τοἤδοίοα Γαᾶγ5. 
ΒΥ 80 ἀοίηρ, {πΠ6 Αροβι]ῖ6 σοῃίίπιιθ8, τὴν αὐτὴν 

εἰκόνα μεταμορφοῦμεθα ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν. Ἡδτο (ἢδΓα 
15.80 8Δ|}υϑἱοη ἰο {πΠ6 οπδηρίηρ οὗ {π6 ἔδςθ οἵ Μοββϑβ 
οὐ ᾿δοϊοϊάϊησ (Π6 δοδασῃίηδῃ. [{ 15 ΤἸΡΊΕΥ το- 
τηλτκοα ὃν (Π6 τηοάδγη (ὐΟμππιδηΐϊδίοτβ, ἃ8 ΒθΖὰα δὰ 
Υεί3., (μι {πο γα ἰ8 δὴ 61}108158 οἵ κατὰ, ηοΐ εἰς Απάὰ 

. ἔον {Π18 τοάϑοῃ, βίποβ {ἢ ἰδίίοσ ψουὰ ἀδηοία δῃ 
ΔὈϑοϊαῖϊα οὔδηρα ἰηΐο ἴΠ6 υὑεγν ὕόγηι; ψὯ16 κατὰ 

᾿ ΧΉΘΓΟΙ͂Υ {Πρ} 168 ἃ-οἤδηρα ἐπ 80π16 πιθαδμγ 6 σΟΉ ΟΥ̓ πιο 
(ο ἰἃ ; δηᾷ 18 (πογϑίογα ἤθγθ νϑγῪ βυϊίαθθ. Τῆι ἴῃ 
(οἱ. 8, 10. 8ι. Ρδιὶ] βρβ δ 5 οἵ τΠ6 σορϑῃδγαία (ἢ γί8- 
(ἰδη8 8ἃ8 τὸν ἀνακαινούμενον κατ᾽ εἴκονα τοῦ κτίσαντος 
αὐτὸν. 

ΤΙια δηποίδίίϊοη οὗ Ποάγ. οὐ (ἢ18 ραϑβδαρὲ [88 
στοδῖ θοδυίν οὗ (πΠουρῇί δηά οχρυθββίοη ; δηἀ 85 ἰξ 18 
αχίγδοῖθα ὃν δ᾽ .δἀθ δηὰ ἍΔΙΡΥ, [53}4}} ποΐ Ἰηίγοάιιςα 
1, θυϊ οὨΪγ ροΐϊηΐ ουΐ (ἢ βουγοα ἔσοπι ψῃϊοῖ Ποάάς. 
ἀοεῖνοα 1ἴ, πδιηοῖν ΟἾγγβ. οὐ ΤΏΘορΥ]., ψἤοὸ 6χ- 
ΩΣ τὴν αὐτὴν δόξαν μεταλαμβάνομεν ὈΥ τὴν αὐτὴν 
αν μεταλαμβάνομεν, οἷον κἄτοπτρον ὄντες καὶ δεχόμενοι 

τὴν λαμπρότητα, καὶ αὖθις ἀντιστίλβοντες. Καὶ ὥσπερ 
ἄργυρος ἄντικρυ ἡλίου κείμενος, ἀντιπέμσει τινὰς ἀκτῖνας. 
καὶ αὐτὸς τῇ προσβολῇ τοῦ ἡλίου: [{ ἀοε8 Ποΐ ΔρΡρϑᾶγ 
(ῃδὲ οἰἔἢθγ ἢ6 οὐ Οἴγυϑ. ἢδα δὴγ οἵδογ ἰά4θδ' οὔ ἐδ 
ψνοτιάς (ἤδη (δαί Ἔχργθϑβϑὰ δῦονο ἔγοῃχ Ῥαγκυγβί. 
ΤΟ νογάβ ἀπὸ δόξης εἰς δόξαν Ἰπργν [πδὲ (6 τηογθ.Ὶ 

Ψν6 6 ΒΟ] {8158 ὑγΠ|Δηΐ δηα ρσ]ογιουβ ᾿ἰρσὶνῖ, [Π6 τοσα 

4 80 Ῥύείβ., ὙὮΟ βΑΓΔΡΉΓΑΒΕΒ: “΄ 7υχία δαπάστ ἱπιδρίποῃ, δὰ 
δἰ αἰ τυ αἰ πεῖ εὐ υδάδι ἰπιαρί 8, χιδτὰ αυδοὶ ἱῃ ϑροουϊο οοηίἰοιη)μ διὰ 
ϑυχαυο, εἰ με] ἰχϑῃβέογρλδηγατ," 
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ἄο νὰ γτεῆθοϊ ὕῬδοκ 118 τάγϑ, 1. 6. (οδϑεηρ δεῖάθ [Π6 
ἤρυΓΘ) {Π6 τοῦ ψα σοηίρη ρα ἴἢ6 σεοαΐ γα (ἢ}8 οὗ 
τῆς ΟΠ γι βείδη γα] ρίοη, {Π6 πόσο ἀφ οὐγ πιὶηἀβ Ὀ6- 
σοπ16 ᾿υ6α τ ἢ (5. 5ρ᾽γῖι. “76 ροὸοη (ίο υ886 {Π6 
ψογβ8 οὗ {Π6 Ῥβα]ηΐἶβί, 847., 8 ρϑβϑδᾶρθ ΘΏΓΓΟΙΥ Ρᾶ- 
τα 16] το {ἢ 6 ῥσγθβθητ) ἔτοπι βίγθηρῈἢ ἴοὸ βίγοηρίῃ," ΟΣ 
(45 Μν. Μέγγιοκ ἐγδηβ]8[68) “" ἔγοιηῃ βίαρε ἴο βίαρο δᾶ- 
ὙΔΏΟΙηρ 5{1}}, ογ (845 ἰἴ 18 τ }} δχρ]αἰηθά, ἴῃ 118 {Γ6 
«ρινἱἐμαΐ Ἰταροτί, ΌΥῚ Βρ. Ηογηθ) ψὸὰ δα δῃδυ]ϑ τὸ 
ῬΡιοςθϑά ἔτϑοπιὶ οὔθ ἄδργθα οὔ Πποϊηθϑὰ ἰο διιοίδογ, 
ἘΠῚ] τα οομηδ ἴ(ο {π6 ρἱογι δά νἱβίοη οὗ Οοά ἴῃ Πρᾶ- 
νοῃ ἐῖ56 1. ᾿ | 

Ἡδταν (τοῦ {Π6 ϑδυ!!οῦ τηοάδγηῃ Οοιητηθηίδίοϑ) 
ΜῈ} δηηοίαϊοβ (ἢπ|8: “ϑιδίπαθ πιαγοτὶ σ[ἰογϊα ἐξ οἷα- 
γέαέε, ὨΘτΩΡΘ ἃ 5Δης 1 οδίοηθ, αυδ 6δὲ ἰηἰτπὶ οἷον 
τ βοαιίοηϊβ ; ρδῦ δᾶπὶ δηΐπὶ σϑρᾶγαίυσ [οἱ “ἰη ποδία 
᾿πηᾶῸ, 4ὐὃὁ ποκίγα σίογία βεὶ." ΕἸμΑΙν, ΤὭὨροδοτγοῦ 
85 1Π6 [Ὁ] ον Ὡρ' πχοδῦ ὈΘΘῸ 1 11 8ἰγαιίοη : ΓΕλκὸ- 
μεν ἐκεῖδεν οὐ σμικρὰν δόξης μαρμαρυγήν" τοῦτο δὲ ἴδιον 
τῶν καθαρὰν κεκτημένων καρὸ αν' ὥσπερ γὰρ τὸ διαφανὲς 
ὅδωρ ἐκμάττεται τῶν εἰσορώντων τὰς ὄψεις, καὶ αὐτοῦ τοῦ 
ἡλίου τὸν κύκλον, καὶ τῶν οὐρανῶν τὰ κύτη" οὕτως ἡ καθαρὰ 
καρδία τῆς θείας δόξης οἷον τι ἐκμαγεῖον καὶ κάτυπτρον 
γίνεται. ᾿ 

18. καθάπερ ἀπὸ ἸΚυρίου πνεύμωτος. ὍΠΟΥ δά 
Μδοκη. γοηάογ: “Ἅ 88 ἔίγοπ {πὸ 1 ογὰ οὗ (ς δρ!γ." 
Βυΐϊ {}}]|8 σοηῃϑίΓιυοίίοη 185 ΝΟΥ ἢαγϑἢ δηα πηϊιϑ0α], 
ΒεζΖα, ΙοοΚο, οΙ ἢ, Ἄοβοηηι., Π)οάάν., δπά “45ρ[8, 
ΤΟΠάογ : “ὁ 85 ἔτοτὶ (ἢ Το, ἐπα δριγιῖ." Απῆ {Π]9͵ 
ἱπιογργοίδιϊο) 8665 ργϑίδγαϊθ; θαΐ, ἃ8 Βρ. Μ|ά"- 
ἀϊεοίοῃ οὔβογνοβ, (ἢ6 α»έοία ψου]ά ἤθη Ὦανα Ὀδεπ 
δάσο. [566 ὯὨΟ γϑᾶβοῃ [Ὁ ἀθνίδίβ ἴγτοπι ΟἿΓ σΟΙΏΠΠΟΠ 
νοιβίοῃ, ““ 88 ἴγοπὶ [6 ϑρι!τ οὗ [Π6 [ογά." ΤὨΪ8 1η- 
τετργθίδιίίοη (Πς ἢ ΘΌΡΡΟΒΟ8 ἃ ἐγαγδοξζίο νΘΥῪ [16- 
υρηΐ ἴῃ {Π6 ΑῬοΒ116) 58 διρρογίοα δγ (88 Ψυ]ρ. δηά 
αἰπιοϑί 411] [ῃ6 ΘΑΓΙΥ ἰγδηβἰ δι οη9, δηα αἷδο ὈΥῪ Οτοί,, 
Ηδίμ., ἃπά οἰποῖβ. Τη6 δθῆδθ 18: ““ 16 Ηοὶγν 
ϑρίγι ρσοσυγοά ογ πηρᾶγίοι ὃν {Π6 [(οτά.᾽» 

ΝΟΙ,. ΥἹΙ. σ 



88 2 ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, Ιν-- 

Γ(ΗΑΡ.Ο ΙΝ. 

ΨΈΕΒΒΕΊ. διὰ τοῦτο ἔχοντες τὴν διακονίαν ταύτην. ΨαίοΣ 
ΟΌϑογνοβ (Παὐῷ (ἢ6 Αροβί]ϊα ἤθγθ δραΐη ἀθβογῖθθ8 ἢ18 
παῤῥησία. [{ 18 ν6}] γοιηδγκαὰ Ὀγ “ΓΒΘορ ν., ῃ δι ἰη 
οΥάον ἰο βοίϊθη ψῆδί τηϊὶσῃξς ἤδλνα βθοιηθα διτορδηῃΐ, 
δί. Ῥαὺ} δβογιθαβ {6 ψῆοϊα ἴο Οοά; 4. 4. “ Ουγ 
τη  ἢἰβίγυ 15 ηοΐ Οὐγ οὐ, Ὀὰῖ ργοσθαάβ ἔγοπῃ ἀοά δηά 
ἢϊ8 σγᾶδδ Δηα ΠΊΘΓΟΥ :᾿ ἴογ ἐλεῖσθαι 15 οἴεη (ἢ ἰῃ6 ἀ66 
Βα πΉ ΠΥ οὗ ἐπ6. ΔΡΟΒ016) υβοά οἵ 6 σγασο οὗ Θοί, 
838 ΒῃΏΟΝΏ ἴῃ ὈΓΙηρίηρ τη6η ἴο βαϊναίοη, δηά ὑδηρῆϊ- 
ἴῃς δῃά δ] βϑίηρ [Π6πὶ; 88 Βοῃι. 9, 1ὅ, 16 ὃς 18, 11, 
80 ἃς 82. 12, 8. 1 (ον. 7, 26. ὡς ἐλεημένος ὑπὸ Κυρίου 
πιστὸς εἶναι. Απηά 80 1 Ροῖ. Φ, 10, οἱ οὐκ λοημένει, 
γὺν δὲ ἐλεηθέντες. ΓΘ ρᾶββᾶρθ 18 Ψ6}} ραγδρῃγαβθα 
Ὀγ. ΤΠΘοΟΡὮΥΪ. ἔμ 8 : διότι τοιούτων ἠξιώθημεν, οὐκ ἀπα- 
γορεύομεν πρὸς τοὺς κινδύνους, πρὸς τὰς θλίψεις" ἐπειδὴ 
ἅπαξ ἐλεηθέντες ἐτάχθημεν διακονεῖν. Βοδβοητη. ρᾶεὰ- 
Ρἤγαβ68 {Π6 οὐκ ἐκκακοῦμεν (ἢ π8 : ““αΠΙσοηἰϑϑἰ πὸ ἔα" 
οἷο, φιιοά πιδὰπι 6βῖ, ᾿ἰσθὲ οχί τη} 5 α1Π ου] τδι 1015, πλο- 
68.118, οἱ τη] 1ρῺ!8 8]1ογτ ἀεί. ἴδγα οὔτυδι." 

ῷ, ἀλλ᾽ ἀπειπάμεθα τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης. ΤἢΘ 
ἀπειπάμεθα 15. 5: ταῃροῖγ τοηἀογοὰ Ὀγν Μδοκη.: “ψ6 
Ὦδνα σοπηπηϑηαθα ανᾶγ." ΤΠ6 σοϊηπηοη ἰΓδηβίδίιοη, 
ἢ8 588, “ΠΡ]1658 {παι ἐΠ6 Αροβέϊβ "δά ἔογπηο Υ πδοά 
[686 πάθη, βῃδιη θα! {Π|ηρ9, ἴογ {Π6 ρυγροβα οὗ 
ϑργοδαϊίηρ [η6 ἀοβρεὶ. Βυϊ )οδάν., ΗΠ ἔν ρτοδίαογ 
7υὐἀρπχοηΐ δηὰ ἰδβῖθ, βα 8. (ῃδί 10 ἀο65 ποέ ἱπρ}Ὺ τ δὲ 
{Π6Υ δα ενοσ δὴν ἰπίηρ ἰο ἐο ψίῃ τἢδπὶ ; δηᾶ ἢδ 
γοι ἃ γοηάδυ : “6 δεῖ ἴῆφιη δἱ ἀρῆδηςβ. Τῇ οοηλ- 
τῃοη ἰΓδη8] (1 0η, ἤν ΘΓ, 5 {ΠΟΙ θεν ψγ6 1} γοργθβθηΐβ 
{Π6 86η86: 8Πηα {ἢ8 Όγοα οὗ 16 νογά [8 ἰδαγῃθαϊυ 
1Ππβιταιοα Ὀγ γοϑιρ. ἀθ νϑυ]5 πη6 6118 Ν. Τ. Ρ. 187., 
8πὰ Ὀγ δοιθυ8. ἢ [18 [(6χ., νῆο δχρουηαβ 1{, πιὲλὲ 
ἐρδὶ αἰϊφμϊα ἱπξεγ ϊοο, πιὸ αϑάϊοο αἴφιά γε, γοπμηέϊο, 
γοομᾷο, ἄσροκο, αδ)ιοῖο, υἱέο, ἑαυρο. ΑἩὰ ἢδ τη 6 Γ5 
{6 ργθβθηΐ ραββᾶρα {Π08: ““ 56 τϑηπηξαν! πη }8 ΟΟ- 
οὐ]|5 506  οσῖ θ.5 8560 σΟὨ81}118 πη ρτγοῦ 5, βεηϑὲ 8. ἴυτ- 
Ρίρθυβ εἴ ρογνθγβιβ8. 16 βθῆβθ, ([ἢ6ῃ, 15 (18: “ψ6 



ῷ ΟΟΚΝΙΝΤΗΙΑΝΒ, (ἬΑΡ, [ν-:-- 88 

δαᾶνα (4}] δ οῃρ)ὴ γοηουηορά, δηὰ ἀο σθηουησο; Τ6 
δανα ποίην ἴο ἀο ψ ἢ δηὰ Κααρ οὐγβοῖνοβ τότ, δα. 

ᾧ. τὰ κρυπτὰ τῆς αἰσχύνης. ΤῊΙΒ 18. Ὀ808}}}7 6Χ- 
Ρἰαιηθα “ΚΞ ὄνθγΥ ἢ θη ὈΔΒ6η688 ; 8} βυοῦ ὈΔ86 ρΓβο- 
{1665 85 ἴὭΏ6Π, το βῆδηηθ, σοῃοθδὶ." [Ι}ἢ νἢϊοῦ νον 
Ι νου] σοαμρᾶτα Βδτγούοί. 4, 8. τὰ μὲν αἰσχρὰ, 
ἀναγκαῖα δὲ ἐν ἀποκρύφῳ ποιεῖν χρεών. [{ τιᾶγ, Βον 
ανοτ, ἀσδδοίθ αἱ υπἀογηδηα δηὰ αἰ γγ ἀθα!ηρδ, δηὰ 
ὀρθοῖ ἑν ΠγΥροογίδθυ, δυο 85 1ῃς λ156 ΤθβοῃοΓβ, βοτὰ 
[6 ΑΡροβι]6 15 ϑυρροβθα ὈΥ̓͂ 4}}] ἰο δἰυ4θ ἴο, γα 
σομαγροδῦϊα ν ἢ. 8, ίοο, ψοῦ ἢ ἌΡΡΘΑΣ ἴο "6 ἃ 
βογί οἵ σοπογὶο ἐθγηι, ΜὮΏΪΟΝ τῃ6 ΑΡροβι!ὰ ἐβθη 10]- 
Ιοννϑ 0 ἢ ἃ ποτ ραγέϊεμέαν αἰΐμδίοη ἴο {ἢ 6.δν!] 
Ῥγδοίιοθϑ οὗ [Π8 ρϑγβοῃβ ἰῃ αιιθβίίοῃ. 

2, μὴ περιπατοῦντες ἐν πανουργίᾳ, Ὡοΐ ρυγδιη 8 
ογϑ ἢν οσοπάμποῖ; ποΐ δἰηηϊηρ δ ψηδὶ 15 σ8116ἀ δὲ 1,1, 
{μ6 σοφία σαρκικὴ. 
ΤΠ δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 15 ΒΥ ΠΟΠγΓΠΟΣ8 ΜΠ 

(6 καπηλεύειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ ἴῃ {Π6 498ὲ ΟΠαΡΙοΓ, 
δΔηᾶ ἀδηοίοδβ σογγυρίπηρ {Π6 νοσὰ ΟΥ̓ ᾿ρυγα δαάμχ- 
ἴυγο5 οὗ (θη 6 ρὨ]]Οβορἢν, οὐ Φον 8ἢ γα! οη ; οΥ 
ὈΥ ᾿πιογιχίηρ ἀπῆν ΟρΡΙηΐοηβ ἱποοηβίβίθης 1} 118 
Ρυγίγ, δὰ ἰηϊγοάισθα ἔογ [Π6 88Κε οὗ ρτγῖναίβ [ῃ- 
ἰοτοβῖ, οὐ ο Παίίεσ {Π6 ρϑβϑβϑίοῃβ δη ργδϑ)υ]οθ8 οὗ 
ἴ6η. ΝΟοΥ {ἢ}18 ψ8Δ8 ἃ Ἰγϑαᾳαθηΐ 86η86 οὗ δολόω. '“ΓὮμ8 
δοῆίοιιβ. ἴῃ 5 [(6χ. οἱΐθ8 Ροϊυχ 7, 169. δολοῦν τὰ 
ἀρία. αι Η. Α. 16, 1. βάφη γνησία, ἀλλ᾽ οὐ δεδο- 

ἔνα, Δ οἰβεανθογο. Τἢ 8 νν6 880 ““10 ρίαν ἐνγίοκα 
εξ, Δ ατίϊο]ς." ὍΤὨΒ 86η86, ἴοο, 8 σοηπτιηθα ὈΚ 
ὙΒοορἤγ ας. Οὐ σρπηηοη ἰγϑηδίδίοη ΤΘΠΔ6ΓΒ : 
“ ἢδηα]ηρ ἀδορι {}}γ. Δηά 80 βενϑγαὶ [ηΐεγργο- 
(615. ΤὨ15 βἰσηϊῆοδίοη 14 γεαυθηΐ θοίἢ ἴῃ {π6 ΟἹά 
Τοβίδιηθηΐ δηὰ {Π6 (Ἰ]Δ4881.4] ψν για Γβ, Δη ἃ 18 ἈΡΡ Ι 4016 
ΦΒΟΌΡὮ δοτθ: δαϊ 1 15 ηοί 80 σσηίοαηέ 68 (ἢ 6 οΟἱἤοσ ; 
Ὡθί ἴο 54Υ {μδὲ ἴξ γγοι]ὰ ὈὨρ 18 δϑτὺς Ὑ 1 ἢ (Π6 ᾿τη6- 

Ἀ Ἠΐθ ννογάβ δῖ (ἴθ8ὲ: Οὐ μόνον, φησὶν, ὁ βίος ἡμῶν ἀπλοῦε ἐστι 
καὶ καθαρὸς, καὶ ἀπόνηρος, ἀλλὰ καὶ τὸ δόγμα καὶ λόγος ἄδολος, Οὐ 
γὰρ παραμίγννμεν τι τῆς ἔξω σοφίας αὑτῷ, ἣ κολακευτικὸν τι, ἢ χρή- 
ματα συλλέγομεν ἐκ τοῦ λόγον, ἣ νῦν μὲν τοῦτο, νῦν δὲ ἐκεῖνο δι- 
δάσκομεν πρὸε τοὺς καίρονς καὶ τὰ πρόσωκα, ὡς οἱ ψευδαπόστολοι. . 

οΦῷ 



84 ᾧ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ἵν. 

ἀἰαίον ῥγθσοθάϊησ. Βοίῃ βθῆβει, ΠΟΘΥΟΓ, ΠΠΔΥῪ δὲ 
δαιμ 6, δποα (ἢ 6 86 ᾿δϑοποσα τὴς Ὀ6 5814 ἴο 
οσογγυρὲ (ἢ6 (ο8ρ6] δ8 ψ6}} Ὀγν 16 διῴργϑϑδίοη οὗ 
ἐνμέἠ 88 ὉγΥ (6 ἱπέγοασμοξδοη οὗ ζαἰδολοοά : διὰ (815 
ἰαϑι βεὸτη8 Ὠἰπίβα δἱ ἴῃ {πὸ [ὉΠ] οσσίηρ, ογάϑ. 

ΒΥ συνιστῶντες ἑαυτοὺς π. π. σ΄. ἀ. 15 τηεδηϊ “ δοϊϊηρ 
80 88 (ο ΓΟσΟΠΙΠΙΘηΠ οὐγβοῖνοβ ίο {Π6 ροοά Ορϊηϊοῦ 
ἀπά υπθ᾽α85οα Ἰυδριηοης δηά ἴδε ηρβ οὗ πιδη :᾿ 8 
86η86 οἵ σύνειδ. “ἢ οἢ ΟσσυγΒ 'η 1 Ο(ὐοτ. 10, 29., δὰ 
οἵ νῇϊο ἜΧαΠΊρ]68 ΠΊΔΥ θ6 86 6ῃ ἰῃ ὅδ} }. [χ. ὅδ 
ἘΠΘΟΡΗΥ. : αὐτοῖς τοῖς πράγμασι μάρτυρσι χρώμενος. 
ΤῊ ποχὲ τογάβ ἐναΐπιον τοῦ Θεοῦ ἀγα, ὈΥ Οοιηπιοπίδ- 
(0Γ8, Βυρροβθά 8ο ὃδ6 ἃ ἴογιηία οὗ 8βϑϑθνθγδίιοη ; ΟΥ 
ἴο αν 1ῃ6 86η86. ““ σοῃδοηίβηί οἴ ργορδηίΐθ 1)60.᾿ἢ 
ἼΠα ἐοτπιογ ορίπίοῃ βθοῖηβ (86 Ὀοδὲ ἰουπαοά, δηα 18 
ςοηῆγιημθά ΟΥ̓ ἐῃ6 Οτοοὶς ΟὐοιηπιοηίαδίοῖβΌ Πα 
ΤΠΘΟΡΉΥ]. τη θγ8 : ὃν οἱ ψευδαπόστολοι μαρτυρία ἔχειν 
οὐκ ἂν δέξαιντο. 
" 8. εἰ δὲ καὶ ἔστι κεκαλυμμένον. ἴῃ κεκαλ. ΜῈ Πιᾶν 
ΤΘΟΟρΡΏΙΖΕ ἃ σοπίϊηιιαίίοη ΟἹ (ἢ 6 88π16 8}}π|8]0 8ἃ8 [πδὶ 
}η {Π6 ἐοιϑροίηρ᾽ νετβ6β ἴο [6 νεῖ] ψῇ ἢ σονογεά [(ἢ6 
ἴλοα οὗ Μίοβεβ. Τίι6 καὶ 15 ἢοΐ (88 βοιηδ ἰγϑδὲ 1) 
Ρἰδοπαβίῖς, θἱ πᾶῪ 6 γοηἀογοα ουθη. Μοβί πιοάοσῃ 
Ὁ οπιπιδηίδίοβ (8686 Ηδγαν δηὰ Ἐοβοηπ.) Οχρὶδῖη 
κεκαλ. μπηοαοκηοιοίεροα, βυι {Π6ΓΘ ΒΘ ὯὨ0 ὨΘ6668- 
δ ἴο ταβογί (0 ΔὴΥ βοΐ βίγαϊπίηρ οἵ {6 [ἰογαὶ 
86η86, Ψ ὨΙΟἢ 15 {Π|ὶ8: “ ΠΓ οὐ ἀοσίγηο, δΔηα (ἢ6 6χ- 
Πα θησα οὗ 1ἴ, γϑαγδίηῃ ππρογοοῖνρα Υ 8οπιθ, δη4 
Ἐσηβο] ΘΠ ποΐ οδαηδγδοθα δ ἔπαθα," ὅς. ΤΠ 
πσῆς ν σὺ ψ οἱ θ6 ; ἔογ, ἃ8 Οτοῖ. οὔβοσνθ., ἤοψονοῦ 
σοηϑρίουουβ Οὗ 1561}, νοῖ, Κα {Π6 βαη, 1 ψουϊὰ ποῖ 
θ6 νΙ50]6 ἰο (6 ὈΠπὰ. Εον (Π18 8᾽π|}16 ἢ ψ8β 1ῃ- 
ἐουιοά το ᾿ΓΘΟΡὮΥΪ.. , 

Τῆα νογάβ ἔο]] ον ρ᾽ ΤΑΥ͂ Ὀ6 τοπαογεά : “1 15 [4--. 
ἄδη ογ οὔβοιιγο ἴο (ἢθ6πὶ (σηἷγ}) τπαΐ γα γεργοδαΐο." 
δυσὶ, [ σοποαῖνρ, 15 τἴΠ 6 {16 86η86 οὗ ἀπολλ., νηϊοἢ 
τοί. τθηθυϑ : “{1Πο086 ψῆο ἀθβοῦνα ἴὸ ρϑγίβῃ ; ψῆο 
ἔοβίοσ ἰοῦ νίσθϑ, δηᾶ ψ1}} ποῖ 866 ἔῃ6 {ταςῃ, ψῆϊσἢ 
σοπάρπλη8 ἴδο86 νἱς 68." Δηά {Π||8 σοπῃγ68 ἴο {Π6 88Π|6 
ησ. ὉΠ δαγὶγ πιοάδσῃ ρδγαρἢγαβίβ πο 6 {86 



4ὶ ΟΟΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. [ν᾿ 8δὅ 

ἐηἼέγεωοε νεἰνιοῖ, ἩΘΟΘΒΒΑΧΙΪΥ ΓΕΘ. Ϊ 8 ἴγοπι ἤδηςΘ; 
ὨΔΙΊΘΪΥ : “1 15 πο ΟὐΓ 5 ΠΟΣ {Π6 (ἀοβρ6}᾽ 5 {δυἱι 1 
ἔθον μογιβῇ ; δηὰ 1 18 ἢο ργοοῖ οὗ ουϑοῦγΙΥ οὐ ψδῃϊ 
οὗ δνϊάθβηςθ (παΐ ἐλεν οδῃπηοί ρεγοεῖνα 11. Τῆθο- 
ἀοτγοῦ ἤθγα σοπηράγοβ 6 δχργθβϑίοῃ 10 [6 ἔούφμοίηρ 
Ομαρίογ, {πδὲ {πΠ6 ΟοΒροὶ 18 ἴο β8ο)6 δὴ οὔουγ οὗ 
᾿ἀεδί υπἴο ἀδαίῃ. ὅ66 (Π6 ποία οἱ [ἢδἴ ραββᾶ 6. 

4. ἐν οἷς ὁ Θεὸς τοῦ αἰῶνος, ὧς. Τῆθ686 ΨΟΓΩΒ ἈΓΘ 
Ἵχοροίϊςαὶ, δὰ βῆον {16 βογί οἵ Ῥϑγβοῃβ τηρϑηΐ ὮΥ 
1Π6 ἀπολλ., Ὠδηον, (ἤο86 ὉΠΌ6] αν ῦβ ἡ ἤο86 ροΓοΘρ- 
(ἰΙοη8 ἤανα Ὀσροη Ὀ᾽πἀοὰ ὈΥ̓ (πΠ6 αοἀὐ οἵ {18 ψοτ]ά. 
δισἢ (1 σοησαῖνρ) 18 {Π6 {Γὰ6 56Ώ86 :. (ῃουρσῇ {Π6 οοῆς 
βίγΓιοίοη 18 δοίην δί ἱγγορῦϊαγ, ἃ Ὀοϊηρ ννῆδί πηδῪ 
ΡῈ ςα]]6ἀ μορίαν. ἴΐ 18 ἴῸΣ ὧν ἀπίστων ὁ Θεὺ; --- 
αὑτών. Βὸτν σψδηῖ Οὐ ἀἰϑοθγηϊηρ [Π18, Βοηη6 (88 Μ80[.) 
᾿ν βίγδηρσοὶν πηϊϑοοηοοίνοά {{Ἰ6 Βόη86 οὔ {Π6 ῥΡᾶ88898, 
ΠΆΥ Ἔνθ {6 Θγσοῦ οὗ [ἢ6 Μδῃιο θδηβ δηά οἱ" Γ8, 
ἠοίσοα Ὀγ ΤὭΏΘΟΡὮΥΪ., ΤΥ Ὀ6 8806 ἴο ἃ 5Γ8Πι- 
τοδίῖοδὶ ὈΙαηάογ, ᾿ηΐίο ψμΐοῖ, Ὠοόνανογ, {ΠΡῪ ψου]ὰ 
ποΐ αν ἔλθη, πα {ποὺ ποῖ 880 ἀονῃ ρῬιθάρίογ- 
πὴ] Π6α ἴο πα οὗ 1ηἰγοάποςθ {Πδὶγ ΟΡ Π]Οἢ8 Ῥ ΠΟΓΟΥΘΓ 
ἴἢδγα ταῖς θ6 ΔΏΥ σο]οι ΓΑ] 6 ρτείθῃοθ. 
Βγ ἐλὲξ τυογία 15 ταθδηΐ τΠ6 τυοζοά ραᾶτὶ οὗἁ 11, τῃ}6 

ΤΏ6ΓΘ το] ] ἢ ησ8. Απά τα γέποο οὗ ἐξ 18 ΟὈν] ΙΒ} 
δαίδη, ἴ[ῃ6 αν] δριγιῖ, ἰο ΨΠοσα, 88 [Π6 οτρίηδ) δὺυ- 
ἴθοΓ δηά σοπίϊπεαὶ ργοιμοῖογ οἱ 81}, 8:0 56 ΓΒ ἅΓΘ, 88 18 
ψ γα, Ὀομυπὰ (ο γἱοἰὰ οὐοσίδηςθ." Ζ9οἢ. 192, 81]. 14, 
80, ο. Ηδ 5 824 το ὀἐἑπά (Π6 υπάογβίδηαιηρβ οὗ 
186 προ]! Θνίηρ, ψ ῃϊοἢ ὩΔΩΥ γοοθηῖ (πη ἰδίου β 
ΤΟΏΘΔΟΣ : ““ ρογιηἱ {Π 6 ]Γ ὑπ ἀογβίδῃαάϊηρβ ἴο μα ὈΠηὰ," 
ζζο. Βυῖΐ {Π|8 15 ἃ ΝΟΓῪ ΡῥΓΘΟΔΓΙΟιΙ8 ρσ͵ο88. [{ 18, ἴῃ- 
ἀσοά, ἑουπὰ ἴῃ 186 ατγροῖς (ομμμηοηίϊδίογβ ; ὕὈυ {Π6ΥῪ, 
τηοϑῦ ὈΠΔΟσΘΟΠΏΔΌΪΥ, (Δ Κα ὁ θεὸς τοῦ αἰῶνος ἴο ἀεῃοίρ 

Ὁ 80 ΒοεΖβᾷ, ϑοϊαί., δὰ ἀτοί.: ““ ουἱ 86 τῃδῃοίραγιηΐς Πποιωΐῃεβ 
Πιυ)08 866 0}}, αυἱ τογτοὴδ Ὀυηδ δοίθγηΐβ δηϊθροηυηῖ, 401.8]68 ΡΠ Υ πιὰ 
δυηῖ, ΡογΡῃυγῖυδ ἀδ τη8] 19 Βιηοηΐ 9 ἀρθη8, ἧ προεστῶσα αὑτῶν 
δυνάμεις δοκεῖ Θεὸς εἶναι μέγιστος. [8, ἰδηαύδηι δἰ Ὠεῦδ εββεῖν 
δοιάϊηΐθυδ ᾿πηρεγαδῖ ; εἴ ἰἀοϊοτιτῃ οὐ] δὰ 'ραῖι5 ὕὑδυσὰ γεάϊ. Ρία- 
ἐγοδ ἀ6 [5ϊήε, Πᾶσα ἀὐβη ἄλογος καὶ θηριώδης τῆς τοῦ κακοῦ δαί- 
μῆνος γέγονε μοίρας. Ὠϊαῦοϊυδ δίς Πλδμς φιομηοάο ΚΈμεΥ ΡΗΣ], 8, 
19. φυία Πεἶ νος οοἰϊίι;." 



86 2 ΟΟἸΌΝΤΗΙΑΝ 9, ΟΗΑΡ. 1Υς 

ἴΠ6 στοαί αοἀ οὗ {ἢπ΄ πηΐνογδα ; ὙΠ ἢ “σδηποῖ θὲ 
Δαἀμπμτ6α ; 8ηςα οὗ {Π|8 86η88 ΟΠ δχργθϑϑίοῃ {μοσῸ 
18. Π0 ὀχϑιρῖα ἰπ ἴα Νὸν Ταβίβιηθηΐ; ΨΏΘΓΘΔδ, 88 
ἀδηοίηρ ϑαέαΉ, ἰξ οσουτβ ἰη “40}}. 12, 81. 14, 80., δῃά 
Οἰθονἤογο. Ὑὰ τυϑῖ, (ἤθη, τοίη (ἢ6 σομητηοῦ ἴῃ- 
Κεγργοίδιοη, δηὰ υπαογβίαηπά {πὸ 1 ΠἀΠ688 οὗὁἨ βιςἢ 
Δ "1ηἤσπσποα ἔγοιῃ [16 Δυ ΠΟΥ ΟΥ̓ 6Υν]] 48 ΠΙΔῪ Ὀ6 Πςοῦ- 
βἰδίθης ἢ τἢς ἴγθθ ἈρΡΘΠΟΥ οὗ τηδῇ : ἃ αυδσϑίοῃ 
ψΠΊΟἢ 1{ ψου]α θα οι οὗ ρίδεθ ἤδθγα ἴο ἀΐβςι}88. 

Τίν8 86η86 οἵ τυφλ. ΥΥ οἴ8.. 1Ππι8[γαΐθ8 ἔγομι 9086}. 
ΒΕ]. ὅ, 8, Φ. ἐπεσκότει γὰρ αὐτῶν ταῖς γνώμαιρ διὰ τὰς 
παρονομίας ὁ θεὸς, Δ ΒΕνΘΓΔΪ ΟΥΠΟΓ ῥαβϑδᾶροθ. [δά 
Ζοββρὶι. 8387, 420. πάντων τῇ διανοίᾳ τετυφλωμένων. 

4. εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι αὐτοῖς τὸν ᾧ. τ. ε. τ. δ. τ. ΣΧ., “450 
(80 {86 Πρὰϊ οὐ {π6 ρίοτίουβ (ὐοβρεὶ οἵ (ἢ γῖϑὲ (σῦϑ 
18. 1ῃ6 ἱπιαρὸ οὗ Οαοἄλ) τἰρῃΐ οί βῃϊη6 υηΐο {ἢ 6 πη." 
Ἡδοτο, 88 ἴῃ ΠΊΔΠΥ Οἴδεῦ ρμίδοοβ, Μδοκη. ἀδβογίβ {6 
ὈΟΙΏΠΙΟῚ ἰγδηϑίδί!οη ΝΘΓῪ ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ, δηἀ ὄνθῃ 
ΘΙΓΓΟΠΘΟΙΙϑγ. Εἰς τὸ μὴ αὐγάσαι τηυϑί Ὀ6 (ΔΘ πη6- 
ΤΔΡΠΟΓ ΠΥ ἴον, “Ἅ (Πδῦ Ὁ τῖρσης ποῖ βῆον [18 {τ 6 
Ῥυγροτγῖ δηα 118 ΘΧΟΘΙ 6 ΠΟΙ68Β. ο [ἢ 6πΠ|, 80 {{Ππῶΐ {Π|Ὸ6 0 
βῃου ἃ ποιῖΠογ αηἀογβίδη {Π6 ΟὨΘ, Ποῦ δρρτϑοϊαίθ [6 
οἴδογ.᾽ Φφωτισμὸν, τ{ἰμηιϊπαΐίοη, δΔη ἃ Ὦδγο, τηοῖαρἤο- 
ΤΊΓΑΙΥ, Θαοείζοηοθ. 1 18 8α1ἀ (ατοῖ. Οῦβογνθ8) ψιἢ ἃ 
ΤοΟίΌγοηο6 ἴο {6 ργρδοἢίηρ οἵἉ (γι 50᾽5 πη ῖγαο 68, ΓΘ8}- 
τοοίίοη, 8ηα δϑοϑθηϑίοηῃ ἴο Ηρδνθηῃ ; δηΐ αἷἶβϑο οὗ 8 
σα] εβίιαὶ Κἰησάοιῃ δηὰ (ἢ βεηάϊηρ οὔτε ΗοΪγ ϑρίγι 
ῬτοσυΓρα ὈΥ ἢϊπι. Τοῦ εὐαγγελίου τῆς δόξης 18, ὈῪ δὴ 
υϑυὶ ΗΘὈτγαϊβη), ἴῸΣ “ (Π6 ρίοτγίουϑ ἀοοίγ! 6. 

4. ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ Θεοῦ, 1. 6. (48 {Π6 οαγὶν πηοάδγη 
Οοπιπηθηίδίοῦβ ἃΡ. Ροΐβ Ὄβχρί δὶ) οἱέλθν, 18[. 1 γθϑρθοῖ 
οὔ ἢ15 Πλινίηθ παΐπγα, ΌΥ νι ἰσ ἢ6 ῥγοσθαάβ ἔγοιῃ (ἢ 6 
ἘΔΊΠΟΓ, ἃ8 δὴ ᾿ἰτᾶρ6 ὈΘΔΙΩρ 80 δχδοῖ πα ροσγίδος 
ΤΟβθ ὈΪδης6 ἴο ΠΠῚ ; ον», ΦΪγ, ἰὴ γϑβρϑοῖ οἵ ἢ}}5 οἵεο 
οὗ πηραϊδίοτ, οὗὨ ψηΙοΝ [ἢ6 ῥΓΏοΙρΑὶ ραγὶ 15, ἰῃδι ἢ6 
δῆοι ]ά Ποϊά ἰογίῃ (6 Εδίῃθγ ἰο οὖυὖῦγ νίεν. (868 
ΜδοΚη.) δίδας (ραγεγ ἔγοπι Μδοίη. δῃηά Ἐοβϑηιη.) 
80] οἱ η8 : ““ Ὀιβραηβίηρ Ἰίσιξ (ο (ῃ6 νοτγὶὰ; Π|Κ8 
Οοά, ψἢο 18 {πΠ6 ἐοιιπίδιη οἵ 41] ᾿ς, ἡδίω ΓΑ] ἃ8 ψν6}} 
ἃ8. δρί γί." Οὐγοῖ., (ακίηρ ἀποίμεσ νίαν οὗ {Π|6 
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ΒΟΌΡΘ, 5808 (ἢ γῖϑὲ ἰβ Βο δ) δα ἃ8 δῃονίηρ, ᾽85 (Π6 ρΡ6γ- 
ἔεςϊ αἰγὶ θυΐς8 οἵ (6 ᾿Ὠοιγ, ἢἰ8 ρον, νιβάοιῃ, μο- 
᾿ἴπο658, ροοάπρβ88, ὅο. Ηφῦ. 1, 8. 2οἢ. 1, 18. (οἱ. 
1,6. 1 Τα. 8, 16.0 γεοίβ. 88 πυπΊλογουβ (]δϑϑϊοδὶ 
αἰϊδι]οη5 ΗΠ δίγαιῖνα οὐἨ (Πδΐ βθηβα οὗ εἰκὼν τ ἢ οι 18 
864 πῃ ΔρΡΠουΊοαΠ }ν οἵ [Π6 8οη οὗ Δἢγ οὔθ. Βαΐί (5 
ἀοοβ ποί 5θ6θ Δρρ 1οΔῦ]6 ἢθγα. ᾿ 

ὅ. οὐ γὰρ ἑαυτοὺς κηρύσσομιν ---- Κυρίον. ΤῆΘ οοη- 
ΠΟΧΊΟΠ, ἢ] οὗ 18 ηοἵ ΝΟΤῪ ΟἾΘΑΓ, δη ἃ Π85 ποΐ θ6θη ἰῃάϊο8-- 
[6ἀ ὃν ουν πηοάδγη (ὐομηπιοηϊδίογϑ, 18 (ἢ 8 40} γ ἐγασδὰ 
Βγ ΤΠθορὮν]. : ἐς ΤΏ Αροβίϊα δὲ Ὀοϑέογθ 5884. οὐ 
περιπατοῦμεν ἐν πανουργίᾳ, δἴῖεγ. ψίοἢ Πα ἰπβοείοα 
βοπηθίΒίηρ᾽ σοποογηΐησ ἀῃρε]θνθιβ, ἤονγ ἐλέν ἃγΘ 
κεκαλυμμένοι. ΝΟΥ͂ ἰπθ ἢδ βᾶγβ8: ““ ἾΥ6 αὁ ποΐ δεῖ 
ἴῃ ἃ {Γ ΚΥ ΤὩΔΏΠΘΓ, ΟΓ ὈΓγδοί86 86 ἃγίβ, θθεδι86 6. 
ἄο ποῖ ῥγδδοὶ) ουγβοῖνοϑ, ἃ8 ἀο {(Π6 4186 [θοῇ ογβ.᾽᾽ 
ον ἐάενψ ρογβυδάδα {{Ππ6 1} ἀἰβοῖρ]68 ἴο Ὡδαιθ᾽ (πϑῖὰ- 
86 |ν65 δίϊοσ (Πϑ. Μάδοκη. ᾿πἰγοάποθβ τ[Π6 ρδδββᾶρθ. 
(ἢ: “Νονν, ἐπουρἢ ψα Αροβι[658 ἅγὸ (ἢ6 ᾿πλρ68 ΟΥ̓ 
Ομ γιβί, γα ργϑᾶοῇ οί, ἄς. Βαΐ [ἢ]18 15 ἃ νϑγὺ [Ισθη- 
ἰἰοιι5 8δη4 πη νᾶγιδηῖδὉ}6 πιοάς ΟΥ̓ ραγαρῃταϑίηρ ("50 
τ ἸηΔΥ Ὀ6 οΔ}164), Ἰηἴο ψὨϊοῆ παῦ (Οοεπηγεηίδίον ἴοο 
οἴῃ 1[118. , 
. ΤῆΘ᾽ ψογ8. ἑαυτοὺς κηρύσσομεν ἃτα νϑτΙϊοιιδῖὶν δηΐ 
8016 δὶ νΔρΌΘΥ Ἔχρί απο. οϑδηπι. ραγαρῆγαβθϑ 
τ6ηὶ (ἢ 18: “6 ἢᾶνα ποῖ ἴῃ νἱθὺν ΟἿΣ ΟΝ σίογνυ 
8Πη4 ρτγίναίβ ᾿ηἰϑγαϑῖ, ἴῃ ργοδοῦιηρ [Π6 ἀοσίτηα οὔ[Π6 
(οβρεὶ." Απᾶ 80 Ο(αϊνίη δηὰ Εϑ(. : ““" ἤοῇ ποϑίσο 
γ6] φυξοϑῖ! νϑὶ] ὑ0ΠΠ|84|| Βογνι 8." Βυΐ. [1585 5686 
σδηηοί, { τη Κ, 6 Θβϑ(δ Ὁ }Π]5η6 4. 1 σοησεοῖνα ἰῃαῖ 1Π6 
»γὶπεῖραΐῖ νον ἴὰ Μ Ὠϊσἢ (ἢ6 ΘΧΡΓοβϑίοη 18 ἰσ Ὁ6 υπᾶρογ- 
βιοοἕ ἰ8 (ῃ15. Κηρύσσω τηΔΥῪ ΒΡ: Υ ἴο δαί Ὠοΐ τη ΓΟΪν 
43 ἃ λογαία, Ὀυϊ 4Αἰ8ο ἃ8 δῇ απιδαδδαάοῦγ. ΑὨὰ 80 
κηρὺξ 15 υϑ6α 1η1 Τί. 2, 7. ἐγὼ κηρὺξ καὶ ἀπόστολος" 
δηάῷ Τί. 1,11. 2 Ροί. ῷ, 5. Τῇδ Β6η86, {πογοίουο, 
8668 ἴο ηὴ6 ἴο ὃὈ6 (88: ““ Ὗτ ἀο ποῖ 8οῖ ἴῃ «118 
δυιβίης6 88 85 ργίποὶραίβ, ἩΟΥ ἀἰϑραίοῇ 48 1ἢ 1 σοΓ ἃ 
θυδβίη6 85 οὗ ΟἿΓ ον ἢ; Μδάὲ ΠΊΘΓΟΕΙΪΥ δοΐ 88 απιῤαδϑαάοτὸ 
αηΠ »γοοσι)αέον οὐ ἰῃ 6 ρᾶγῖ οὐ δῃοίῃδγ; βδιηο νυ «}68118 
Ομγῖοι.᾽ ὙὍΠ15 ᾿ηἰογργοίδιοη μ85 (1 ἢπα) Ὀδ6θη ῥγε: 
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οτουρίοα ΒΥ τοί. Το ἰηἰεγργείδιἴίοη ἢγθεὶ πλεπ- 
εἰοὰ θα τηδΥὺ, Ἰηἀθοά, ἢανα ρΙδοθ, θυ ΟΠΙΥ 88 ΒΕΟΟΠΩΔΔΓΥ͂ 
το {{|8 ; 51Π66 {Π6 1Ιηΐογθηςα (Ψ ὨΙΟἢ 15 ρορμίαν) τηῖσὶνξ 
γΟΙΥ 161} ΡῈ : “ δηὰ {πογοίογθ 8 σδῆ ἤδνα Ὧο 1η- 
τοτοβϑῖβ οἵ ΟἿ ΟὟ ἴο βοζνθ, δηΐ 1 οδηηῃοί Ὀδ6 ΟὔΓ 
ἔδυ ᾿ξ τηθη πι}}} οί Ὠοαγίκθη ἴο οἵ γαργοβθηϊδίουβ.ἢ 
Ποάάγ. ραγαρῆγαβοβ: ““ψ͵θΟ ἄο ποῖ πῖᾶκα ΟὔΓΒΟΪν 68 
86 πὰ οἵ οἂν ργοδοῃίηρ." Βυΐ τΠδὲ ἀ068 ποῖ β6ῃὶ 
ἰο θ6 {δ 5686 αἰγοοῦΥ ἢδά ἴῃ νον ; ἐπουρὰ 10 πὰδῪ 
6 ἐπεξμαφα. 

είς. "]υπἐγαΐθϑ (π6 θα ργοβϑίοῃ ἑαυτοὺς κηρύσσομεν 
ἔτοῃη ἴϑἷο Οἤγυ8. 18. ρ. Φ9ῷ Δ. οἱ μὲν γὰρ πολλοὶ τῶν 
καλουμένων Φιλοσόφων αὐτοὺψ ἀνακηρύττουσιν, ὥσπερ οἱ 
᾿Ολυμκιακοὶ κήρυκες" δΔῃηά ϑγη. τὸ κηρύττειν ἑαυτὸν καὶ 
πάντα ποιεῖν ὑπὲρ ἐπιδείξεως, οὐ σοφίας, ἀχλὰ σοφιστείας 
εστι... ἷ 

Ι͂ῃ {6 ᾿πίογργείδιίοη οὗ (ἢ6 Ἰδοῦ οἰἶδυβα οὗ [86 
ΔΓ ΓΠ|6518, 10 τηυϑὲ ὕ6 οὐρβογνεά (ν δὶ [ἴ 15 ϑιγδῆρβ 
δου ἃ ἤᾶνα οϑοαρθὰ {π6 Οοπιπιοηίαίοιϑ) [παὶ {Π6Γ6 
ἰδ 4 Ὠι]ορία 1π κηρύσσομεν, τυϊ! ἢ τηυϑὲ ἤ γα 6 ἴα κθη 
ΨΙὮ 4 πηοαϊβοδίίοη οὗὅὨ βθῆ8θ, δῃά τηθγοὶν ἱπηροτί : 
“ἐ ψγο Ὠοϊ]ά ἔογι,, ΟΥ γορτοϑοηΐ ουτβοῖνοβ." ῬὍΠα ν 49 
ἃ βίτοηρίὶγ δαάνθγβαίνα ἔογοθ, δηά σϑαϊῖγοβ ἴο 6 11- 
Ἰυβίγαίθα ὈΥ ἃ οἰαιι5α ᾿νιοΐ 15 οἰηἱ6α ; α. ἡ. ““ δ0 
ἔαν ἴγοῖῃ δοίηρ ἃ8 ῬγΪΏΟΙρ4818 ἰῇ {Π18 Ὀυδβίηθ88 ψ1ἢ 
γοΟῦ, γγχ6 ἅΓΘ ΓδίΠοΓ βογνδηΐβ ἴο γοῦ {ῃπογείη." Τῆθο- 
ἀοτοῖ ΔΡΕῪ σοΟΙΏραγο8 1 (ογ. 4, 1. οὕτως ἡμᾶς λογι- 
δέσθω ἄνθρωπος, ὡς ὑπηρέτας Χριστοῦ, καὶ οἰκονόμους 
μυστήριων Θεοῦ. δα, νὰ ΤΠΔΥ οὔϑογνθ, ἔἤθγα 15 5{}}} 
αιθαίογ ἢ ΠΥ ονϊ παρά. 

Διὰ Ἰησοῦν 18 Ἔχρίαϊποα ὈγῪ ΤἬΘΟΡΙ]. διότι ἐκεῖνος 
οὕτως ἡμᾶς ἡγάπησε, καὶ πάντα ὑπὲρ ἡμῶν ἔπραξεν. 
Βυΐ (ἢ 56η86 δῃουϊα ΓΑΙΠΟΓ βθοῖῃ [0 ὃ6 : ““ἴογ «}6ϑ8118 
ΟἸ γιϑι᾽ 85 βδακα ; οιἍ-δ οὗ ἰονα ἴο ἢϊπι, δηὰ ρσγδιιάθ ἔοσ 
81} (Ὠαι ἢ6 Πα ἀοπδ [ὉΓΣ ι18: 

6. ὅτι ὁ Θεὸς ὁ εἰπὼν ἐκ σκότους --- Χριστοῦ. ΤῊΪ8 15 
ἃ 8θηΐεῃοα οὗ βοῖηθ “ΠΟ γ, οςσαβιοηθα ρϑγιν ὈΥ͂ 
1ῃ6 οοηδίγυςτίοη, ψὨοἾ 18. Ἰγγοσυΐαγ, δὰ ρΑΓΕΥῪ ὉΥ 8 
βρης ἀονίαίίοη 1 16 ἰθτπ]8 ἔγοπι {86 πογιηδ 10- 
αιιθηϊ. Τῆς τεοεηΐς (Ομ ηθηΐϊδίοιβ οχρίδίη ὅτι ὁ 



ἃ ΟΟΒΙΝΤΗΙΛΝΒ, ΟΒΑΡ. ΙΥ̓. 809 

Θεὸς ὉΥ ““ ἰάδτη νϑσὸ 1116 Ποι8. ΤὍὙΠ6 αυδδβιίοῃ ἷ5, 
ερλαὲ 15 ἐλα οοπποχζίοη. ἘοβθΏπι. ἔγϑοοβ [ὁ (ἢ 08 : 
“« Τα Δροβί]α βῆονβ [Π6 οτἱρσίη οὔ 8 ἢ5 ἀοοίτηο ; 
ἀεοϊανγίηρ (αὶ Πδ δδα οὶ ἰθαγηΐ 1 ἔγοτῃ πηθῃ, ἴγοῖῃ 
ἰῆ6 6 ν5 οἵ ουδὲ ἰοδοΐοῦβ, Ὀυὲ ἔγοιῃ ἰδὲ οὐ ψ ἢ, 
σδεη.]1,8.. ἔοτ οΥΥ ὕδαε {Π 6 ̓Ιρἢ ἀγῖβα ὑροὴ {Π| φΆτι 
ἔγοτῃ ἀδγκηθββ.᾽᾽ ΓΠΘΟΡΉγΪ., πονονοσ, [8 Κ68 ὅτι [ῸΣ 
διότι δεοαιιδαὲ (Δ 80 41] ἰῃ6 δδαγὶν [,χ01ηὴ Ὑογβι 8, 
Οὗ ἤᾶνα φμοπίαηι), ἃ8 δϑϑὶ ηίηρ ἃ τεαδοη εὐἷν [ΠΕΥ 
Ρτόδοΐ ποῖ {πϑιηβοῖνοβΌ Βυΐϊ {Π18 86 6π|8 βοιῃνβδὲ 
ϑίγαϊ ποα ; δηά {πΠ6 ἔὈσιοῦ τηοί μοι 18 ργοΐογαἷθ. 
Μη τοβροοὶ ἰο {πΠ6 οοποέγμοξΐοη, 6 ταῦδί ΟἸΕΠΕΣ 

ΒΌΡΡΙΥ δὴ ἔστι Δῖον ὁ Θεὸς, οἵ 6186 (86 ὅς ἔοσ οὗτος ; 
85 ἴῃ ἤοῃι. 16, 27. ; ψϊοῖ Ποβοησῃ. ργοΐθεβ, δπὰ (1 
1110) ΤΠ} γοάϑοη. ΟἿἱγ ἰδ τηυϑὲ Ὀ6 τΤοιοιηοτοα, 
κἰθδί ΏΘΓΟΥΘΙ ὃς 18 υδρο( οτ οὗτος, (6 Γ6 15 8η 6110 818. 
ΤΠ Ρά88δᾶρθ, ἤθη. ΙΏΔΥ Ὀ6 30 ἰγαῃβἰδίθα 88 (0 γεργε- 
βοΐ 1Π6 6}108158 τ} : ““ΕοΡ (86 Οοἀ νδο: Ὀδ46 [9 
σης ἴο 8ῃϊπ6 ἔγοιη ἀδγκηθββ (Ὠ6 10 18) ψ8ὸ βΒαὶῇῃ 
86 1ἢ ΟὟ ἢοαγίβ." ΤῊ τι56 οὗ {86 ρᾶΓι]ο 1016 δῃά 
γοδιῖνο ον (6 νοῦ δηά γοϊδίῖνο, 15 σουητηοη Ὀοίὶ (0 
16 Ηοῦτγον δηά (ἢς ατοοκ. : 
ΤΠ υ86 οἵ εἴπει» ἴη 1ῃ6 56η86 οὗ δὲά, ογάον, ἰῃουρῇ 

«414 ἴο "6 Ηρῦτγον, 18 ἰουηα ἴῃ ἐΠ6 Οτοοῖς υσ 6 γ8; 88 
ΤΡρυςγά. "Ελαμψεν 15 ΘἸ!ρ]ογεά ἴῃ [Π6 ΗΙΡἢ]] 86η86, 
8ἃ5 θριαμβεύειν ἴῃ (6 αδῖ ΟΠαρίοτ. [{ τηυβί {Ππογϑίογα 
θ6 τϑηάογοά: “ παίῃ σαμσοά 1 ἴο β[}1Π6 1π ΟΡ Ὠραγίδ." 
Το Αροβίίε [5 γοίδγθηςθ ἴο {Ππ6 βίδίε οἵ ἱζῃογδῃσθ 
ΔΠ ἃ ῥγο]υάϊοα ἰο ψηΐϊσῖ 6 Παά ἐοτηηοεῪ ὈΘΘῃ 80 
ψοάαρά, ψίθη, ἴῃ ἃ ἱψοίο! ἃ 86η86, {86 ἸΙρίις ἔγοπι 
ποανθ ὕὈγοκα ὕροῃ Πίηι. 
- Ἴδα ποχὶ ψογὰβ πρὸς φωτισμὸν, ὅζο. ΓΘ τηεδηΐ (0 
ἰπάϊοαῖα {86 ρώγροδο ἴον ψιϊοῖ 1 πὐρσῃς Ὀ6 βυρροβεά 
(8 ΠΠρΉς ψ88 νοι ϑαίοα ἰο πὶ; Ὠδπιαὶν, ἴῃ ογάδγ 
{πὲ ἢδ πιῖσῃὲ σοιητηπηίςαία ἰο ΟἸοΓΒ᾽ ἃ Κηον]οᾶρε οὗ 
(6 Πινίῃα πηδ]οϑῖγ, ψῃ]ςἢ 18 80 σοΠβρίσαοι8 1 (ἢ γῖδὲ 
7οϑυ8. Βὸγ 8ὸ (ἢ ΒΟ ]Θα8.) ἐμῈ ρόπογαὶ βεηβὲ οὗ 
18 ψογβ τη  Ὀ6 Θχργοββεά. ἌΝ 

Φωτισμὸς υδι.4}}ν βρη ῆθβ ἐρλέ, οὐ ἐἐϊωριπαξιοη. 
Ἡετο ἴξ ἀσποῖθϑ {Ππ ἐἐωριπαξίοη ὁ ἱπεέγιοέίοπ, “ΓὮΘ 
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Σγηίαχ ἰῃ φωτισμ. 8 ΒΟΙΏΘΨἬΙΔΣ. ἐγγοσΌ ΔΓ; 8ηα {Π6 
οἴηπηοηίδίογβ ρογρίὸχ {μϑιηβοῖνοθ ἴο {Π{1{16 ρυΓΡΟΒ6. 

ΤΠ6 5ἰαιρ] οί ποι πῃοά (ἰπουρῇ [Ὁ 866 118 ἴο ἤν. οο- 
ουτγοά ἴο Ποη6 οὗ [ἢθ6:1) 18 {πὲ οὗ υῃάἀοτγβίδησιϊηρ, 
περὶ, οΥ 16 |Κα6, ν᾿ σῇ τηᾶγ ὈῈ τοηἀθγεὰ : “ἴογ βῆ- 
"σ δθηΐϊπρ' δηἀ ᾿πϑἰγυςίηρ (Π6π οοποογπίης ἴῃ Κπον- 
Ιεάγψο οὗ (ς μίοτγ οὗ ἀοά.᾽ 
, [ὴ [86 ψοΙαβ ἐν προσαύπω ἰἢ6Γ6 Β6ΘΙΏ8 (0 δ6 ἀρϑῖη 
Δ 8]]υδίοη ἴο (ἢ 6 δόξα 51 πϊηρ ᾿η [ἢ 6 ίδςα οὗ Μοβαβ. 
Τῆδ 8686 18: ““1η {86 ἔδοθ ογ ρογβοῃ οἵ ( γίβι 1ῃ 6 
οἴογγ οὗ οὐ βἤοῃθ οἰθαγῖὶυ, δηά {ῃ6 1 ΙνΊ ΠΥ δρΡ- 
Ροᾶτοά “νιτποιὲ ἃ νοι]. Αμπα 80 Ηδγάγν, ἔτοπ (ἢ 6 
ΘαΓΪγ τηοάδγη Ιηἰογργείοσθ. ὅδε Νοεββθὶι ἂρ. ο- 
56ηΠ1., ἔεοῦ) ψῇοιῃ Μτ. ΝΑΙΡΥ ΝΘ ΓῪ ψ 6 }} ρδγαρὮγδβεβ 
(08: “ΤΠ ἔβοθ οἵ Μοξοβ σᾶνα ἃ 660 ]6 δηά ἴγϑη- 
δἰθηΐ τοβθοιϊοη οἵ [ἢ6 ρίογν οἱ (οὐ, νος} ψνᾶ8 οο- 
νογοά ψἘ} ἃ νοὶ] : θυ τῃ6 ἕλος οἵὗὁἩ (ἢ γιβι, (πΠ6 ᾿τηϑρα 
οὗ Οοάὐ,  ἀϊϑρίαγβ ἴἃ {ΠΥ δηα ρϑυπηδη θη Υ ἰο ἰἤο86 
Ὅ}0 γα "Πππ}1π8.6 6 ὈΥ ἢ 8 Ηδν ϑρι γι." ὙΤπΠρορῆ. 
[465 10 ΒΙΠΊ|ΡΪῪ ἴον διὰ τοῦ Χριστοῦ, Βιιΐ {1118 86 6:5 
οο ᾿ἰτϊ6ἀ ἃ νίαν, Δπὰ πορίθοῖβ (Π6 πηδηϊΐεϑι 4110- 
Βίοῃ. ' 

ἡ. ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σ. 
ΤῊ6 σοΟΠΠΘΧΙοΙ 18 [ἢ 18 ἰγαοοα Ὀγ ΤὨΘΟΡ].: “ΑἾοΣ 
μιανίηρ βαϊά το σοποθγηίηρ {Π6 68 0]6 ρἼΟΓΥ, 
806 ΟἿΘ6 τη]ρ]ΐ 8Β8Υ: “ Δηά ἢον ἀο ΜῈ τοιηδίῃ ἴῃ ἃ 
ἱηογίδὶ “ον Μ ὮΟ ταορῖνθ 8060}} (Πϊηρβ 88 γοῦ ϑρ6δκΚ 
οἵϑ᾽ Το ψῶϊιςοϊ [6 δῆβνογ 15, {πὶ ἐῤὲδ 4180 18 ἔγοιη 
(ἢ ρον οὗ Οοά, {πὶ δὴ ϑαγίμθῃ νϑ886] 0118 βυιςἢ 
ἰρθαϑΈ Γο8." Αηάὰ ΤΠροάογοί νοὶ} δα 8 : θησαυρῷ μὲν 
ἀπεικάδει τὴν δεδομένην τοῦ πνεύματος χάριν" ὀστράκῳ δὲ 
φὴν φύσιν τοῦ σώματος. [{ 18 ορβοτναά, ἴοο, Ὀγ δ΄.ἢ]}1- 
ιἰἢρ, (δῇ [Π18 158 881 Ἰ6ϑί ΔΥ ΟἿΘ 5ἰιοιϊὰ {πῖηκ {δδῖ 
τ6886 σοηίηυαὶ {γι θυ Δ. ]0ἢ8 δηα τηΐβουῖθθ νογα ποΐ 
᾿σοῃϑίβϑίθης ψ] ἢ ΑΡοϑίο σαὶ ἀϊρηϊγ, βιο ἢ 858. ἢ6 γὰ- 
Ῥτδβθηίοά 11. 
ΤΕχομεν τὸν θησαυρόν, β ν᾽6}} ΘχρΙἰηδα Ὁγ ΤΠΕοΟρ Υ]. 
ὠρούμεν, “ΜΘ Ποῖϊά ΟΥΓ μοββ8688." ΒΥ θης. 15 τηϑδηΐ 
ἫΝ ΤΙΟἢ ἰγράβαυγαϑ οἵ ἰῃ6 (οβρεῖ, 80 ᾿ρ!γ ργθοίουβ 
δηὰ Ὀαοηρῆοσιϊαὶ ; δηά, 88 ΤΠ Θορἢν]. 8, 118 ΝᾺ 
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πάραῃΐ ἴ0 βῆον [Π6 Ῥονεγῦ οἵ αοά. Τῆδ ὅθδᾶπ|6 σοπ]- 
ΡΑΓΊ80η οσουΐϑ ἴῃ Μαῖίί. 18, 44... 

Ἔν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, “ἰῇ ΘΑΓΙἤΘῊ ν6556]8,7 1. 6. 
1η ο΄ 65 ΝΟΥ τηθδῃ ἴῃ βιι 8ίδῃςσο, ἔΓαρ]6, πὰ 1140]}6 
ἴο νᾳτίουβ Δοσ!άΘης8 ἔγομῃ [ἢ6 σοΙῃ ΟΠ ΟΟΟΌ͵ΓΘΉΘΘΒ ΟΕ 
18. Νὸ δχργαεββίοη σου] τῆογο δρΕγ ἀδϑίρηδία τῇ 6 
ΒυμηΔὴ Ὀοάγ. ΝΟΥ͂ σκεῦος ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ 5:0}168 ἃ ν6856], 
ΟΥ 8 υἱδη81}. [Ιἡ Ὀοίῃ {686 νΙ6ν5 11 15 ἤογθ ςοῃ- 
5] ογοᾶ : (Π6 ἰὈΓΠμΘΙ, ἱπαϑιλιιοῇ 88 [ἰ 18 {Π 6 ἀδροβιίογῃ 
οὔ τῃ6 5οὰ!] ; -{Π)}6 Ἰαἴδγ, 88 θθίηρ' {Π6 οΥβάῃ, ΟΥ υΐξη- 
81}, ΟΥ 100] ὈγΥ ψῃ σῇ τΠ6 Ππδη τηϊηα δοί8. (ομ- 
Ρᾶτα ὙΤΠ688. 4, 4. 80 25 ἴῃ 1 ὅδαπ). 21, 6., ἀπά 
σκεῦος ἰγΘαΠ ΘΠ ἴῃ (ἢς Οτοοκ ΡὨΠ]Ποβορῆθγθ (ΠῸΠῚ 
ΟΠ ΘΧΔΙΏΡΪ68 ἃγα οἰϊθα ὃὈγ Οδίαδκ. Μ. Α. 8, 4.); 
δΔηά ἔγοπι ἤδη τἢ6 1,Δ[1ὴ8 80 866 υαϑ; 88 [λιογοῖ. 
8, 4. (Ις. 9.1, 5. δθα διυῖς. ΤῊ69. 92, 970. 

ὈὌστρακ. ῬΓΟΡΘΟΙΙΥ 5]ρη18Ώ65 ἐεδέασεομδ; 88 Ὀαίηρ 
ἤτοιῃ ὄστρακον, α 8ἠοίἰἐ : Ὀυϊ 1{ 4͵80 (οι {Π 6 5βἰτηῖ}8- 
τ γ) ψὰ5 διπρἰογβά ἰο ἀδῃοία ἃ ρίθοθ οἵ Βακὰ ϑαγὶ!. 
Νον 485 ἰδαῖ 18.84 ργονθγΌϊι ἢν ὈγΙ 6 δι βίδηςα, 830 
1 σᾶπηε ἴο ΒΙρΏΠΥ τ δίθνοῦ 18 {γα ρ!]]6, πηογίδὶ, ϑυδ])θοὶ 
ἴο αν} }5 δηαὰ οι 165.1 ΤὨΪΒ υ86 οὗἉ ὀστράκινον (ῸΓ 
1: ψὰ8 σοηῆηρά ἰσ {π8 ηδιξ67,} ἴῃ 1ῃ6 ρ͵δοβ οἵ κερα- 
μεοῦν, 186 8811 ὈΥ 1ἢ6 ατοοῖς γδπηηδιδηβ ἴο Πᾶνθ 
δϑθϑθη οἵ ἐΐ6 σοπηηοη ἀϊαίθοῖ. [{18, ἢοψνονοσ, ἐουπάᾶ 
ἴὴ 1Π6 δῖον ατγθοκ νγίῖθγβ, το ψῇΟΠῚ ΟΧΔΙΏΡ 68 
πᾶνε θθθὴ δαάποἊοθά Ὀγ δή, εἴβ. ; ἃ8 Αηΐῃοϊ. τήγανον 
ὀστρακ. Τκμιοίδη 1,οχίρῆ. 6. ὅσα ὀστράκινα τὸ δέρμα. 

Ὁ ϑοπηοίϊτηθβ ἰτ ἀοηοίο8 {Π6 τηϑὴ Ὠἰπηβοὶζ; ἃ8 Αοίβ 9, 15. (ϑ8ε6 
Θ0}}. 1..χ.) Ἐονγ (486 ατγοῖ. οὔϑεγνεβ) ἴα Ρ]δίοηϊβίβ τωϑάδ ἔιτο 
Βοάίεϑ οὗ ἃ πιϑῃ, ὁῃ6 ἴπ6 ὄχημα ψυχῆς, ΟΓ σφ ἰο]6 οὗἉ τπ6 8δοὺ] ; (Π8 
οἴπον 16 ρμαϊραὐὶϊο, οὐ ἴπ6 »,ΤΟΒΘΕΓ σδγηδὶ ραγῖ, νν Ὡς ἢ 6 τουςῇ : 
δηὰ ἐλαξ {Π6 γ οΔ]}εἀ (ας ὀστρακὸν, ἔγοιῃ 118 δἰαῃάϊΐηρ ἴῃ ἴΠ6 5816 
τοϊαϊίϊοη ἴο 08 898 ἴἢ6 5[|6}} ἴο (Π6 5. ὅϑεθ 26σ. 82, 14. ΤΏσοη. 
4, 4. 
6 Αβ ἴδ ραίῃ ἔγοπι {πι6 ἐο ]οννίηρ; ρθεβαρο8 οὗ Ατίεγηϊὰ, οἰϊθὰ Ὦγ 

ἵγεῖβ. 1, 54.: πήλινον δὲ καὶ ὀστράκινον γεγονέναι πᾶσι θάνατον 
σημαίνει. 6, 25. θάνατον μὲν γὰρ εἰκότως ἐσήμαινε τῇ γνναικὶ, τὸ 
εἶναι ἐν ὀστρακίνῳ σκεύει. ὙΥεῖΒ. 8150 οἰΐϊεβ {Π6 ΠΟΙ] ηρ νυν 
εδγίηρ; ἔγοπῃ Αγγίαη Ερίοϊ. 8, 9. ταῦτα ἔχω ἀντὶ τῶν ἀργυρωμάτων, 
ἀντὶ τῶν χρυσωμάτων' σὺ χρυσᾶ σκεύη, ὀστράκινον δὲ λόγον, 
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ΤΠοΓα 15 8.51: π11ὰγ τηϑίδρῃον ἴη Φ Τίηι. Φ, Φ0. διί. 
Ῥαιϊ, 1 οοηοσοῖνο, δὰ τεοίδγθηςα ίο ἃ ἀϊοῖ οὐ ἴἢ6 Ῥῇῃ!- 
Ἰοϑὸρῆοῖβ, ψῇῆο “8116 πη δὴ θαγίῃθη νϑββοὶ. δὸ ἰῇ 
16 δῆβδνγοσ οὗ {πΠ6 Πορηϊς Οὔδοῖ ἔγοιη Αγοθβιίδιβ 
(τοοογάβθα ὃγ Ηδγοάοί. 4, 168.) ἦν δὲ κάμινον εὕρης 
πλέων ἀμφορέων μὴ ἐξοπτήσης κι τ. λ. Ἡετγοάοί. τε- 
]δῖοβ ἐμδὲ [86 Οὔἴδοΐϊθα νὰβ {Π8 νου ῆοά : τινας τὴς 
κυρηναίων ἐς πύργον μέγαν καταφυγόντας ὕλην περινήσας 
ἐνέπρησε. 'ΓΉΪΒ ΟἸΘΑΓΙΥ ργονοβ [Π6 δχίβίθηςσα οὗ [6 
ἄϊςοῖ, {Πα ““ τηρῆ ἃγὸ Ὀυΐ δαγέλεη υοεσεῖς.᾽" 

η. ἵνα ἡ ὑπερβολὴ ----ἡμιῶν. ΤῊ ὑπερβολὴ τὴς δυνάμεως, 
ἦβ ΘΙ αρδηί νυ ρυΐ ἴον “ ἐχοθθάϊηρ στοαί ρονψον," διεηιηια 
υἷϑ. ὅ6ε Κγοῦβ, ψῆο δα8 δἀἀυσσα βανϑγαὶ Ὄχϑιρ θβ 
οὗ 1818 υδ6 ἔτοπι Φοβθρῃ. Ἦ 1:15 ρυΐ (ρορωϊαγίἐοτ) ἴον 
φαίνηται, ““ταὶρῇς Θν] ἀ ΘΠ ΕΪΥ ἀρροᾶῦ ἴο θ6.᾽ Βγ {ἢ6 
δυοαμ. ἘἈοβοπηη. (ΡΑΓΕΠΥ ἔτοπὶ 0] δίοσ) ὑπ ογβίδη 8 
{(παΐ ρονεῖῦ οἵ οὐ ὈΥ ψΠΙοἢ Βα ἀεο!νεγοὰ Ῥδὺ] δηά 
{(Π6 οἵαν Αροβίῖε8 ΠῸΠπ) ἀδηροῦβ δηά ἴσου ]ε8. Βιιϊΐ 
1:18 8668 ΘΓΓΟΏΘΟΊΒ. ΤΠ6 ὑπερβολὴ τῆς δυναμ. ἰ8 
ΤΑΙΠΟΓ σΟΠϑίἀοΓρα 1π 118 οὐ δοΐα, ι. 6. 1ῃ6. τι ρἬ 1 688 
οὔ {Π6 {Πΐησϑ οἤεοίοα," ὙΠΟΙΠΟΙ πηΐίταοΐθθ (5:68, 
ὙΟηάσθγβ, δηα πρὶν ἀ6665), οΥ {Ππ ἀπηαζίηρ ψοτκ 
οὗ σοηνογϑίοῃ οἰἴδβδοίθα ὈῪ ἃ ἔδν ροοσ, 1:Πτογαΐθ, δπά 
1ηβΙρηϊῇοδηΐ Παπαϊογαϑιηθη. ΓῊ 8 οἰθαγὶν ον ηςοὰ 
ἅπΠ6 ρονοῦ οἵ Οοἀ ἰο θὲ νι (ποτὰ ; βίησθ, δὰ {Π6 
(ο58Ρ61] Ῥθϑὴ οοτημη64 ἰο ἰἢ6 νῖβθ, [π6 Ἰθαγηθά, 
δηά (86 ρονψογία!, 118 ϑυσοθβα τηὶρῃΐ, δηά ΡΓΟΡΔΌΪΥ 
ψουϊά, αν Ὀδοὴ δϑογιθθα ἰο {π6ὶΓ ᾿πῆσθησθ. 8ὸ 
ΤΠΘΟρΉγΥ!. : ἵνα μὴ νομιβώμεθα κατορθοῦν ἐξ ἑαυτῶν τι, 
ἀλλὰ πάντες οἱ ὁρῶντες τοῦ Θεοῦ λέγωσιν εἶναι τὸ πᾶν. 
δ τῖρῆς ἤᾶνα δρρῇθα {6 ψοτγι 8 οὗ {Π6 Ῥβδ] πηϊϑὶ 
(64, 9.) ““Απά 411] πηθὴ (ῃδΐ 566 10 5}|4}} 88Ὺ: ΤῊ 8 
Παίῃ οὐ ἀοῃθ: ἔογ {Πα ὺ 58}14}} ρογοθίνα 1 15 818 
ψοῦκ.᾽ 

8. ἐν παντὶ θλιβόμενοι, ἀ. ο. σ. “480 ρστααί (86 
ἈΡΟΒ116 πιϑᾶῃϑ (ο 880) 15 Οοὐ᾽ 5 ρονϑσ, (πδῦ Δ Πουρἢ 
γ6 6 φαγίμθη, δῃὰ δησοιηραββοὰ δηὰ βοδίθη δϑοιιξ 

Ἐ 80 ὙΠΟΘΟΡὮΥ].: ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς φαινομένης ἐν ἡμῖν δυ»ά- 
μεως. 
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ΌΥ 80. πΠΊδηγ ἐγα]β αηά {θυ ϊβείοηδ, γν9 δ ποῖ Ὀγοόίϑη 
ἀονῃ, οὐ ἀδϑίγογϑα," Τῃθορῆγ!. Τοάάτγ, {πέηκ8 {πὲ 
{πε ἔγα8 ΚΟΥ ἰο {Π|8 ραδββαρα (νη ΐοῖ πᾶν βθϑῖ 8 ἀϊ- 
᾿διδβϑίοη, (θυρίι νϑγῪ ρογίϊπθης τὸ {Π6 Αροβι[6᾽ 5 
ΡΌΓΡΟΒΕ) 15 {Π|8, {ΠἸῦ ἢ6 81π|8 δὶ γθοονϑγίηρ [ῃ6 δῇδο- 
[ΟΏ8 Οὗ τΓ8686 (ΟΥΠ ΠΔη8, ψ ῃΐσἢ ψοΓα πιυςὶ 4] 6η- 
δία ἔγοσῃ Πἰπὶ; ἔογ {Π|8 ραγροβα ἢ ἔγθε!ὶ Υ ὀρβῃβ 1118 
μεαγὶ ἰοναγήβ (ἤδη, δὰ (θη θεν τεργαβοηΐβ {ΠῸ 
ἸΏΔΗΥ Δ ρΓΊΘΝΟΙΒ ᾿ΓΘβδιιγ68 δηἀ πδγ 8ῃ08 ἰο ψ ΒΊΟΝ 
τὸ ἴο 8οι}}8, δηά ἴο {Πθἰγβ ἀπιοηρ [88 τϑϑί, βσροβθὰ 
τη. 
Βοβθηπι. 8110 0}168 ἐσμεν. Βυΐ 1 βῃουϊὰ ρῥγεΐδε 

ὄντες, ἢ} ὙΤΠΘΟΡΒΥ]. : οὐ ταί {Π686 Ῥδγίϊοὶρ 68 
ἅ16 ἀδρθηήθηῦς οἡ {6 ργεσοβάϊηρ νοῦ ἔχομεν. Αἱ 
παντὶ ἢ οβϑοηπῃ. βυθδηἀβ τότω. Τ| 8, ἤοννανθοῦ, 18 ἴοο 
᾿μ64. ΤὍηδ 6}}}ρ 5815 ἰ8 θδθιογ ϑυρρ!οἀ Ὀγν ΤΠΘΟρΡΒΥΪ. 
ἃ8 [Ὁ] οσ8: Θλιβόμεθα γὰρ ἐν παντὶ καιρῷ, καὶ τόκῳ, 
καὶ πράγματι, ἐν φίλοις, ἐν ἐχθροῖς. 

Ιὴ {Π|8 δπογροίς δῃὦ ὩΟΌΪῈ ρϑβϑαρα (8 ἰδ γΠ}Β 
16 ΟὗὨ ἃ ΝΘΓῪ ΘΟ ΑΓ οδδβί ; ἤδποθ οὐ {πεῖν δχδςί 
πηρογί τηοάσγῃ (ὐοπηπιοηΐδίοῦβ ΔΓ6 ποῦ δργεθά. ὅϑοῃο, 
8ἃ8 Παδιίηη)., [1,6 (ἸΙεγς, Κυοῦβ, δηὰ δοῃοοίίρ. (Δηἀ ἴἢ- 
ἀε64, ἰο ἃ σογίδίῃ ἀεργθθ, ἰΠ6 αποίοπέ (ὐοτηπηθῃίδίογβ) 
τοραγὰ {Π6 τ ΠοΐΪΘ ραβϑαρα 88 ἃ 86Γ168 οὗἁ δροη 5[108] 
ΠΘΙΔΡἤΟΙΒ. ΤῸ (Ποὶῦ νϑῦὺῪ ᾿θαγηθα δηά 1ὩρΘὨΪΟι8 
ΘΧΡΟΒΙ ΓΟ Β Ϊ σἂπ ΟὨΪΥ ΓΕ τὴν τοδάθιθ, ΟἿ ο 8, 88 
Βοβ. δηὰ βοῇ] θυϑ., ΓΘΟΟρΉΪ86 ΠΟ βυοἢ δἰ υϑίοη. Πα 
(γι 185, {Πα (6 ἤγϑί ᾿ηοπιϊοπεά (ὐοπιπηρηϊδίογβ ΟἌΓΥ 
1Π86 πιδίίοῦ ἰοο ἅτ. 7Ὸ πι6 ἰΐ ἄρρϑᾶγβ [ἢ δὲ [ΠΘῪ ΤΔῪ 
ΤΑῖθοσ Ὀ6 τοραγηδα 45 πεδέαγῳ 8]]}8ΊσηΒ, Κη ἴγοιῃ 
δῆ ΔΓΠῚΥ 80 ΠαΓΑΒΒοα 88 ϑδοᾶγοοίὶν (0 κῆπον μον [0 
ἰυγῃ 1561, δὸ θλιβ. δπὰ στεν. ἴδΥ ὃδθ υηάεσΓ- 
Ξἰοοά, οὗἉ ψῇΐοῖ {Π6 ΟΠ] ον ηρ πογά8 ἀπορ. δΔῃὰ ἐξαπ. 
86 οχοροίϊσαὶ. (δγίδίη ἴζ 15 (δὶ θλιβ. 15 αυθ 8ρ- 
Ρἰἰοδῦ]6 ἴο 8ο] ἀϊθγβ οἱ οβϑὶυ μδβϑίθοζεά. [{ 18 ἱπάθοὰ 
ὯΟΐ ΨΘΙῪ ὈΠΙΓΘΗΠΒΠΌΥ 80 υβεα 1 (ῃ6 Οἰαδείςαΐ 
ἩΓΙΟΓΒ; ποι αἰπηοβὲ αἰ ψὰγβ8 οἵ ἃ τς γαίῃον (Δη 
ἃ Ρεῖβοῆ. ΤΏι8, ἰῇ Αττίδη Ὦ1885. Ερ. 1, 95. θλίβειν 
Δη(ὶ στενοχωρεῖν, ἃτα ἰ6ΓΠ)]8 ΘΟΠ]οΪη6 4. ΤὨϊ8 ρᾶ588 06 
15 δἀἀιιοεά ὈγῪ ϑοθίθιι8. ἰῃ ἢ18 [ω6χ. ὑηάθγ [Π6 838Π16 
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᾿Ποδὰ ψ τ (Π6 τεθλιμμένη ὅδος, αἱ Μαι. 7, 14. ψῆϊςοῖ 
Ι σψοιϊὰ αἰ8ὸο γοίϑγ {Π|1Ππ6Γ. Α8, ον θυοσ, πο οἱδοῦ 
Ἔχαπιρίθ οὗ {18 βρη βοδιοη ἢδ8 Ὀδθὴ δάάιιςοά ὃγ 
ῬμΠοϊορ βίβ, τη6 [Ὁ] ον ηρ τΔΥ ὃ6 δεσορίδοϊο. 
ΤὨδοοῦ, [ἃ. 21, 18. Θλιβομέναν καλύβαν τρυφερὸν 
προσέναχε θάλασσα, ίιαΓα Ἴ οι δο!θ βὰν (Π6 ἰγ 6 
8686, ΨῆΟ τοηάθγβ Θλιβ. αηριδέαπι, Δμ:ἃ σΟΙΏΡΑΓΟΒ 
ΡΟ υχ 9, 28. πόλις θλιβομένη δηὰά Ατείδη, Ε.. Α. 6, 
28. ἐν καλύβαις πνιγηραῖς. Βυΐ 116 481 ραβδασα 18 
πού 41 δρροβίίε; 88 (6 ἰοαγηθά ογς Πιπηβο 
νου ἃ ἤᾶνα βεθη, δα ἤἢδ Ὀθθη ἀνψάγα {Ππ8{ [π6 ογἐσὲπ 
οὔ [πΠ6 Ἔχργθβϑϑβίοῃ ἐν κολ. πνιγ. 185 Ὧ0 οἴῃεγ (ἤδη ΤὭυ- 
ογά, 2, δῶ, ἃ ρΡαββᾶσε ψνῃϊοἢ ἤἢδ8 ρίναῃ ΓΙΒ6 ἴο Πιιπι6ῖ- 
Οὐ 1πλἰΔ010η8 ; ΨὨΙΟΪ [1 5}4}} ροιηΐ ουΐ ἴῃ ΠΥ ἰοτγιἢ- 
σομηϊηρ οἰ οη οἵ {{π4{ τυ [6 Γ. 

ΤΠ6 Θχργοϑϑίοῃ 18 ΨῈ}}] οχρ δηθὰ ὈγῚ ὙΠοορῇγϊ. 
οὐ στεν., τοῦ Θεοῦ πλατύνοντος τὰς καρδίας ἡμῶν. 

[η ἐξαπορούμενοι ἴῃ 6 ρῥταροβί(Ο 18 ΠΙρΉΪΥ ᾿πίθηϑβίνο, 
Δη6 ἐϊρηϊῆθβ μέξογίν, ηιῖέθ; 8ἃ58 ἴῃ ἐξαθενεῖν. ΓῊΘ 
ΜΟΓ 4180 ΟΟΟΙΓΒ [η 1, 8. ὥστε ἐξαπορηθῆναι ἡμᾶς καὶ 
τοῦ ϑῆν. Απά ἴῃ 8. 88, 18. ᾿ἰ βίαπα8 ἴογ ὯΒ, ““ἴοὸ 
Ὅς Δἰιοροίθογ ρογρίοχθα, οἵ δρί)αϑί." [ΙΚἋ 18 βοιηθ- 
{{π|68 ἐοιηά ἰπη {Π6 ἰαῖογ Οασθοκ ΟἸβϑίοαὶ νυ [6 Γ8; 88 
ΡΙας. ΑἸςΙΌ. ὅ. (οἰοα Ὀγ δι. ΤΏΘ68.) ταῦτ᾽ ἀκούσαντες οἱ 
τελῶναι ἐξηπορώθησαν. ϑοἢαίος αἰβ8ὸ γοΐογβ ἴο Πιοα. 
ϑις, 2, δ07. 1). ΗΔ]. 8, 18δ4. δΔηὰ ἐξαπόρησας ἴῃ ΟὐἸρ. 
4. 401. ἴῃ {8|8, 88 ψ6}} ἃ8 ἴῃ οἴῇϑσ σοιῃρουηάβ οὗ 
ἀπορεῖν, Δα αἶ80 ἰῃ {ἢ 6 81Ππ1|ρ16 1861}, {Π6 ρᾶβϑῖνθ 15 
ι.366 1Ώ δῆ δοίϊνα 56Π86, 1. 6. ὈΘΟΟΠΊ6Β ἃ ἀδρΡοΟΠΘηΐ. 
ΤῊ ΘΧργαββίοῃ 18 νν6}] Ργδρ ιγαϑθὰ ὃῪ ΓΠΕΟρ ΝΥ]. : 
εἰς ἀπορίας καὶ μηχανίας ἐμπίπτοντες, πλὴν ἀλλ᾽ ὀρθοὶ 
ἱστάμενοι καὶ οὐκ ἀπογινώσκοντες καὶ ἡττώμενοι, αλλὰ 
πόρους ἐν Θεω εὑρίσκοντες καὶ νικῶντες. [{ τηυϑῖῇ ηοῖ Ὀ8 
ΒΌΡΡοβδά, Ὀδοϑυβα ΤὭΘοΟρΥ]. ἢδ5 ὀρθοὶ ἰστάμενοι--- 
ἡττώμενοι, (ἢδί ἢ6 τοσορῃ!8οα δ δρΟη!ϑ.|ς Δ] Δ] Π 8 οη, 
ἘῸΓ ἴὴ ἰστ. [Π6ΓΘ 18 8} Δ᾽ πβίοη ἴο 8ο 4168 δέαμαϊη δ 
ἐο [ἢ 6 ΘΏΘΠΥ, δη4 ποῖ βίηῃκίηρ υπάϑγ ὑποῖγ Ὁ]ον8, ἅζα. 
ΤΏΘΓΘ 18 ἃ ΡᾶΓΆ 161] ραβϑᾶρα ἴῃ Ερῇ. 6, 18. (νῆδγὸ ἰβ 
8 ὑΠ0}6 Κηοῖ οὗ τ ΠΑ ΓΥ8111|510Π8) ἵνα δυνηθῆ τε ἀντισ- 
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τῆναι---καὶ στῆναι. Απά δ8ο Τῇιογά. ὅ, 109: καὶ 
ὑμῖν τὸ μὲν εἶξαι εὐθὺς ἀνέλπιστον, μετὰ δὲ τοῦ δρωμένου 
ἔτι καὶ στῆναι ἔλπις ὀρθώς. ; 

9. διωκόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγκαταλειπόμενοι" καταβαλε 
λόμενοι, οἰλλ᾽ οὐκ ἀπολλύμενοι. Ιη ἰἢ6 ἔογπΊογ ρατί οὗ 
τη18 οἰδι86 4} τηοάδγη (οαπιηδηίδίοῦβ βίησοα (ἢ 6 {1π|6 
οἵ Ηδηηπ., Γθοορη 88 Δ ΔρΟἢ 5104] πηρίαρμοσ. Απά 
80 ΘΟ ]Θ.5.. ΨῆΟ Τϑηάογβ οὐκ ἐγκαταλειπ. ““ ἴῃ σύγϑιι 
ΒΌΡΟΓΙΟΓΟ 5." Βιιῖ {Π6Γ6 β6ϑιη8 βοιηφίίηρ Ἱπαοηρτι- 
Οὐδ [ἢ (ἢ 8 Ιἀθ8 ; ϑΙης6, 88 Μδοίκηῃ. οὔβογνθβ, “" {6 
ΑΡοϑε]6᾽ 5 Θῃ6 1168 σοι! ποῖ ὃ6 ϑ4]4 ἴο σοηίεηά νυ ἢ 
ἢ ἴῃ [Π6 (ΟΠ γδέϊδη τὰςσθ,᾿" ποῖ (1 ψου]ά δα) ἴῃ δὴν 
Γᾶσθ. 'ΓΓΠογΘ Β66ΠῚ38 ὯῸ ΓΘΟΆΒΟΠ, ἴΠ6Π, ἴο γα]θοῖ (88 
1ηἰογρτοίδίοη οἵ {Π6 δητθηῦ δηα δαγὶγ τηοάδγη (ου- 
τηθηΐαΐογβ, “ὙΘ 8Γ6 ποΐ ἀδβογίθα," ἡδιηοῖγ, Ὀν Οοά, 
80. ΤΠΘΟΡΉΝΙ. : διώκουσιν ἡμᾶς οἱ ἄνθρωποι, ἀλλ᾽ ὁ Θεὸν 
οὐκ ἐγκαταλείπει. Απᾶ ἢδ 24(ἀ45: πρὸς γυμνασίαν γὰρ 
ἡμῶν, οὐ πρὸς ἧτταν, σύγχωρουνται ταῦτα. 11 ἰ8 ἃ ΝΟΙῪ 
θδδυῦ αι] τα πηαγκ οὗ Τμϑοάογοῖ : ἐπειδὴ δὲ αἷς ἐοίκαμεν 
φυτοῖς ἐυ πυρὶ τεθηλόσι, κηρύττομεν δι’ ὧν πάσχοντες 
ἀπήμαντοι ᾧυλαττόμεθα, τοῦ προασπίβοντος Θεοῦ τὴ" 
Ισγυν. 

ἢ 1Π6 ποχίὶ ψογάβ8 καταβαλλόμενοι, ἀλλ᾽ οὐκ ἀπολλύ- 
μενοι ἃἰτηοβί ἃ}1} γθοθηΐ (ὐοπηπιθηίδίογβ ΓΘΟΟΡΉΙΖΕ δῆ 
ΔΡΌΠΙΔΕΟΔ] δἰ] αβϑίοη. Βυΐ {{18, 1 ταρϑαῖ, νου] ἤθγθ 
αφαῖη ἸΏνΟΪνΘ ἸΠΟΟΠΡΤΟΪΥ, 88 ἢ (ἢ 6 ρΓΘΟΘαΙηρ. 56ῃ- 
ἴθηςσο; ψι ἢ 118 Δα ἰοη 4] ὨΔΙΓΒἤ 688, ἰΠδΐ ἀπολλ. 15 
ποί Βρρ᾽ςαῦ]α ἰο δὴ αἀροηϊδέοα ἀείοδίθα 1π τ[Π6 ΠσΟοη- 
(ε8ῖ ; 581η66 διοῦ νοῦ οί ἀεδδίγοψεά. ΑΠά 88 κατα- 
βαλλ. 18 αυ1{ ἃ8 ΔρΡΙΙοδΌ]6 (οΥ ὄνθῆ τηοτα 80) [0 {Π6 

π᾿ Ῥρτθαρο {πῸ Αροβίϊθ μαὰ ἰῃ νίενν Ρ. 20, 8. (ΗεὈγ.) ““ ϑοῖηξ 
Ρυϊ {πεῖν ἴγυϑῖ ἴῃ οπαγιοῖθ, 4 δοῃ}6 1 ἢΟΥΘ68 : Ὀὰϊ νν6 νν}}} ΓΕΠ6Π)- 
ὕογ πὸ βίη οὗ ἴπε [,ο᾽ά οὖν αοἅ, ὙΠΟΥ ἀγα Ὀγουρῶί ἀοννῃ, δηά 
ἔξ Πθπ : δυιῖ νὰ ἅγὰ τίβεπ, ἀπᾶ βϑίδηά υργρῆϊ." ἩΠΘγα τῃ6 ϑερῖ. Πα5 
ἀνέστημεν καὶ ἀνορθώθημεν. Βαϊ {}π ἴγυς ϑ6η86 ΟὗἩὨ 2ῸΡ ͵5, 1 [ὨἱΠ]Ο) 
ἐπαῖ εχ ργοββεὰ ὃν Ρίβο, αμὰ Οίρεγυβ, δὐξέϊσιιϑ, ΟΣ δέαηιιδ, ἱπιηιοιίὲ δὲ 
υἱοίογεξ. 866 “2οβῇ, 7, 12, ἤδη. 7, 4. Τῆς πόχὶ νοσζὰ 1102} 18 
οχερεῖοϑὶ οὗ {π6 ργεοεάϊΐηρ, δηὰ ἴζ ἰθ νγ6}} σηάδεσγεα ὃγ Τὶτίη. οοπ- 
εἰείϊιδ. [ἴ ννοιϊά Ὠᾶνε Ὀδεη ὈδιῖοΓ γοηάεγοά, ἰῃ ἴῃς Οτεεκ, Ὁ 
ὀρθοὶ ἱστάμεθα. . 
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δοίαϊον, ἱπάοοά ἀπολλ. τηυβὶ ἀοίογηίηα ἰξ ἰο ἐδιδί 
δίοῃθ. ὙΒρορθν}. ρδγαρῆγαβϑαϑ {{Π8 : ἀπολλύμενοι : 
τῇ προθυμίᾳ, καὶ τῇ τῆς ψυχῆς ἐνστάσει, καὶ κατ᾽ αὐτὸ δὲ 
τὸ σώμα ὑπὸ Θεοῦ συντηροῦμενοι. ὁ. 

10. πάντοτε τὴν νέκρωσιν τοῦ Κυρίου Ἶ. ἐν τῷ σώματι 
περιφέροντες. ΤῊ Ϊ8 ἰ8 Δ ΘΠπογραί!ο ποθ οἴ χργοδϑιηρ 
(Π6 τροσίδὶ ρεγὶ 8 ἴο ψὨϊοῆ ἢ6 ννᾶϑ ρογροίυδι οχ- 
Ῥοβϑά; [ἰ 15. δ οβειῃόγ Ρ8Γ8}|6] ἴο {Πα ἴῃ 1 (ον. 15, 
490. καθ' ἡμέραν γὰρ ἀποθνήσκω. [ἢ ἰηϊογρτγοίίηρσ {86 
ὍΟΓά8 οὗ [ἢ6 ργοβθηΐ ραϑβᾶρα 10 ψ}}} ηοῦ Ὀ6 ῬΓΟΡΘΓ ἴο 
Ῥτδβ5 ἴοο τη σῇ Οἡ [Π6 ἔδγιη8. Τἤθγα 18 ΟὨΪΥ͂ 8 ρ6- 
ΠΘΓᾺΪ σΟΙΏΡΆΓΞΟη ἰη θη ἀ6α ἰο μ6 ἀναινῃ αν {Π6 
(836 οὗ 76βι15 δηά 18 ονῇ, νηοῦ, 845 δι. αι] μδά ἢοΐ 
ἐξοη βυβογοα ἀδαίὶ ἔοσ [Π6 (σοβραί, νγᾶβ8 ποΐ σοιηρ[οἴθ,.- 
αδ ἐὲ αἰτονγιυαγἀς ιυα5. Ὑοἵ Ὦϊ5 ρ6Γ118  γ6 μηΐο ἀθδιἢ, 
δηα 6 ν86, ἰη ἐδαέ 86η86 (48 ἢ6 ϑᾶγ8 οἵ ἢ! 536] ἐπ 
ἀξαέἦς οὐέ. ὅδὸ {Παϊ“περὶ φέροντες τὴν νέκρωσιν τ. κΚ. ᾽Ἶ. 
τλιιϑὶ τηδδ ““ ὑθασγίηρ δῦουΐ δβνθσΥ ΨψὮθι (1. 6. “ σοῃ- 
δίδητΥ βυιβίδι πἰηρ; ἀηα δηαυείηρ; ;᾿ (ογ [δὲ 8 41} τῃδὲ 
8 τηϑδηΐ ὈΥ περιῷ.) τηογί8] ρ6γ]8 ἴο [86 θοάγ, δ5 γνγεὶ] 

. 88 Οχσθβϑῖνα ρου γθδί!θη8 οἵ τη ;" 4}} ψ Ὦ10}}) 96 8018 
βυϊδγοα ὄνθ υὑπίο ἀθαίῃ 1{86]{. 

Νέκρωσις ΔΏΒΘΓΒ ἴο {Π6 ΗΘΡ. ΠΙΊΩΓΙ ἴῃ Ῥ5. 79,11. 
102, 21. 1 ὅπ). 21, 4. Π6 ρσρηϊῖνα τοῦ ᾽Ἰησοῦ ἢῶ8 
{Π6 56 η86 “δίϊοσ (6 Κρηρθθ9 οὗ" δὸ Οτοῖ., νῇο 
δἀάβ: ““ δοϊίδῃηξ δηΐϊπὶ 58:11 511} πὶ ΠΟΙ Π1θ1}8 
Πυροιρδγὶ, υἱ ἴῃ δοαθδηί, ορροβίίο." Απηά 90 Τῆθο- 
ΡὮγ]. : θανάτους καθημερινοὺς ὑφιστάμενοι, καὶ μιμούμενοι 
τὸν θάνατον τοῦ Κυρίου ἀεὶ, ἕο. Βοβαηπι. δηὰ Νορϑ- 
8611 νουϊά ἰαἴκα νεκρ. ἕο {Π6 δέσπα ρογίοιζονμηι, 1. 6. 
ευοιιηά5, ἴπη6 στίγματα τοῦ . τη ΠΠοηΘ6 αἱ (8]. 6, 17. 
Βυύ {Πλ1ἱ γ]6 45 ἃ νεγν ἔτ ρ]α β6ῆ86 ; δηά [ἢ8 81} υ8] Ὀη 
ἐΐογο 15 δοιηονῃδί αἰδγθηῖ. (8566 {π6 ποῖβ.) 

ἴπ (Π6 1ηἰετρτγοίδιίοη οὗὁἩ τ[ἢ6 ψογὰβ ἔο] ον ηρ, ἵνα 
καὶ ἡ δωὴ τοῦ Ἰησοῦ ---- φανερωθῇ, [μ6 τοσοηξ (οχηηδη- 
ἰδίογβ 681186] 658} Υ βίη], δηὰ συ ἰηΐο βίγδηρα ἀἰ- 
ψοΓβ [168 οὗ ἐχροβιοη. ΤΌΘ ψογάβ βθθπὶ ἰο ὃ6 1η- 

ἘΠᾺΒ ἰδ ῥἰδίῃ ἔγοσῃ ϑοῃ]ειβη θ᾽ 8 ΘΧϑηρ]ο8 ; (ποιρῆ 6 δὐορὶθ ἐΐε 
αφοπὶεἰϊεαὶ τιεῖαρἢογῦ, [παρὰ οὗ ἴδ χα αΥ βοηϑο (ἢς αγεοὶς νυγὶ- 
ἴοΓϑ σὲ }}}} οὗ ἐχϑιρἶεϑ. 
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τοἀυοοά ἰο βυρραβί [ἢ 6 σδι156, ΟΥ ΟὯΘ ῬΓΙΠΟΙρ4] οΔ1156, 
ὙΪΠΥ (Π6 Αροϑίϊα νἂβ ρογῃ ἰοὰ ἴο 8ι}Εεδσ 4} {{|8, 
ὨΔΠΊΘΙΥ, 1Π ΟΥ̓6Γ ἴο 6β(6 Ὁ} 18} ἐλοὲ» (4 10} ἴῃ (ΠΠ|6 ΓΘβαΓ- 
τεοίοη οὗἁ Ψ688. “ δὸ ΤὭΘΟΡΉΥΪ. : εἰ γὰρ τις ἀπιστεῖ 
ὅτι ἀνέστη ὁ Κύριος, ἡμᾶς δρών καθ᾽ ἡμέραν μὲν ἀποθνή- 
σκοντας, καθ᾽ ἡμέραν δὲ ϑώντας, οὐκ ἂν ἔτι εὐλόγως ἀπι- 
στήσῃ. Απὰ 80 ὙΒΙΌΥ, το ῥΔΓΔΡΏΓΑΒ6Β: ““ [1 
Ῥοίηρ 4 σογίαϊη ἀθιηοῃβίγαιοη (πὶ ΟΠ γΒὲ 18 γίβϑη, 
Δῃ 5{1}} Πῖνο8; (ῃ8ὲὶ ψθ, ψῆο ρογβιιδ8 οἴδοιβ ἴο θ6- 
Ἰονα {Π18, ἀτ θῃβ]6ἀ ἰο ἀο βυς ἢ προ ν τνοηογβ [ἢ 
ἢ!5 Ὠδη6, Δη4 ρα ΘηἘ1}ν δηά σοηπβίδηςγ ἰο βυῆον βυιοὴ 
ΠΟΓΥ {ΓΟ ΚΒ ΕΥ̓͂ 8 ρτγᾶςθ." ὙὍὙΠ6 γοαβοηΐηρ, ἰξ τηυϑὲ 
θ6 οὐβογνϑά, 15 ρορμίαν. 
Τῆς δῦονα βεθιη8 ὈΥ (ᾺΓ [Π6 πχοϑὲ 581:20]6 δηὰ η8- 

ἰυγαὶ τηἰοτργοίδιίοη. ᾿ΓΠΘΟΡὮΥ]. Ῥγοροϑθ8 {Πδ [Ὁ 
Ιονίηρ ; ὅτι ὥσπερ ἡμεῖς τὸν θάνατον τοῦ Χριστοῦ ὑπομέ- 
γομεν νῦν, καὶ ϑώντες αἱρούμεθα δι’ αὐτὸν θανεῖν, οὕτω καὶ 
αὐτὸς αἵἴρσεται ἀποθανόντας ϑωογονῆσαι τότε' ὥσπερ καὶ 
ἀλλαχοῦ φησιν.. Εἰ γὰρ συναπεθάνομεν, καὶ συδήσομεν." 
Βαϊ Ϊ ἀο ποῖ 566 ΠΟῪ 8}Υ Ββοἢ 56η86 οδη ὃ6 6] Ἰοἱοα 
ἴτουι [ἢ 6 ψογάϑ. 

11. ὙΠ18 νϑῦϑ6 15 ΘΓ ΓΟΙΥ Θχρ πδίογυ οὗὨ 16 ῥτο- 
σοαΐηρ. [018 ορβογσνθά Ὀγ ΤΠΘΟΡΉΥΪ. : εἴωθε γὰρ ἀεὶ 
τῇ ἀσαφῇ σαφηνίξδειν. Α τοιηατκ ψὨ]οἢ 10 ΨΜ}}}} Ὀ6 ὕτο- 
Ρδῦ ἴῸσ βίυἀθηΐβ ἰο ΓΘΑΒΌΓΘ ΠΡ 1Π {Π6ῚΓ ΠΤ] Π68. , 

Νοιίδίπρ [ἢ {Π6 ΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 866 18 ἴο ΓΟΑΌΪΓΘ το ἢ 
οχρίϑδηδίοη. Ὑδεοοάογοϊ Μ6Ὲ1}} ρϑιδρ γΓα868 [ἢ 6 Ρ85- 
δβᾶρε ἴδ8: Τούτου δὴ χάριν ἀσπασιώς δεχόμεθα τοὺβ 
βανατηφόρους ὑπὲρ τοῦ Δεσπότου κινδύνους, ἵνα καὶ τῆς 
ϑωῆς αὐτοῦ μετάσχωμεν, καὶ τὴν πρόσκαιρον διδόντες 
δωὴν, τῆς σαρκὸς τὴν ἀφθαρσίαν ἀντιλάβωμεν. 

12. ὥστε ὁ μὲν θάνατος ---ἡμῖν. Ηδτα ν6 να δὴ 
ἐηξεγόηοοα, ἰῃϊοηἀθα ἰο ἀγα ἃ σοηίγαβδί θαίννθθη ἢΪ5 
οασῃ ΟΠ ΓΙ βιίδη σοῃ ἀπ ίοη δηὰ (Πδῖ οὗὨ Π18 σοηνογίβ. 

Ετοια 1Π86 Βγρδγθο οα] Ρἢγαβθοϊ οοΎ οὗ (ἢ6 ῥγο- 
ςρἀϊηρ νΘΓΒΘ 1 15 [δ ἴηι θάνατος 18 ἴο Ὀ6 ἰΔΚοη ἰη 
ἴῃ δεῆβθ οὗ “" ρεγτ]! οὗὨ ἀεφδῖῃ." Ηδγθ, ἤοόνανογ, 

᾿ α ΤΑΚοὴ ἔγνοια Εοπι. 8, 17. ὙΒΙΟἷ ΡΔββδρε ἱΐ 8 ουἱάθηϊ Τ᾽ ΘΟΡΗΥΙ. 
εἰζοῦ ΤΟΙ ΓΠΘΙΊΟΓΥ : 0 ἴεγα γγχ ἴδνθ Ὠοῖ συδήσομεν Ὀαϊ συνδο- 
ξασθῶμεν. 

γόο. ΥἹΙ. Η 
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{μουρὴ (Π6 ἔργ Θιμρ] ογϑὰ δῖὸ ἔβι δῦ, [πὰ ΒΟΑΙΘΟ ἐβ 
Βοΐῖ ρῥΙΌΡοΓ ον οἶθατ, Δίορι τηοάφτῃ Οσπιβέῃ»- 
ἰδίοτα ᾿πίοῦρύοὶ 88 (ον 8: ““Ἴἢ6 ργοδοδηρ οὗ “ 
ἀπ ὐοδροὶ ἘΧρΟϑΟ5 ὺ8 ἰο ἀξαίῃ ; Ῥυξ πο γΦι)} 1’ 
Βείηρδ οἰογηδὶ 1." Απὰ Πϊ]8 ἰ8 οοηδίδογρα ᾿ν Βο- 
Β6ΏπΠι. δΔηἀ ΆΪΡΥ 8ἃ5 86 βαρ] δὲ, ἰηςοτργοίδέῖθο. [ἢ 
8ι. αι], πονόνογ, (6 οὈν οι β 185 ἢαΐ αἰνᾶνβ ἐπ 
ΓΏ6 86η86. δοιηθίπιηρ πΟΓΕ Ῥγοίουμα δϑαῆλδβ 15- 
ἰρηἀθα ὃν {πὸ ψογάβ. ΟὨγγοθβί. οὔδειβ ἰῃς [Ὁ]]οσίρ᾽ 
δΧροβιίοη : ἡμεῖς μὲν γὰρ ἐν κινδύνοις καὶ ἐν πειρασχκοῖς, 
φησιν" ὑμεῖς δὲ ἐν ἀνέσει, τὴν ἐκ τούτων τῶν κινδύνων 
καρπούμιενοι ϑωήν' καὶ τὰ μὲν ἐπεκίνδυνῳ ἡμεῖς ὑπομένομαν, 
τών δὲ χρηστῶν ὑμεῖς ἀπολαύετε. “ΓΠδαοάοτγόξ τη οΓρΓαίδ 
Ἀ85 ἕο! ον : τῆς γὰρ ὑμετέρας ἕνεκα σωτηρίας ὑπομένομεν 
φοὺς κινδύνους" μετὰ κινδύνων γὰρ. ὑμῖν τὴν διδασκαλίαν 
ροσφέρομεν᾽ ἡμῶν δὲ κινδυνευόντων, ὑμεῖς ἀπολαύετε τῆς 
δωης. Ἐροδθοππηι. ΔηἋ ζ88ρ18 ρίθεν ἃ βοῦξ οὗ τηιϑα]ς 
ρομθθ, [ἢ6 ἔδυθον Θχρὶδηήην (δ8: “Οὐ δΓ τϑουὶα 
αἰιμάθαιν (Ὠμοϑίγρο) ἔγυσίμδ 1 ΠΟΌ 8, Βεα νθὲ (ΒΘϑ Γι) 
1 γΟῦΌῚΒ ΘΘΓΏ ΕΓ, να]: ὅτ τὸ δὲ, πε 4 δὶ ΠΟΤΕ 
ΘΓΙΟῸ118 ἸδοίϑτηΓ, ἃ ΠΟΡῚΒ τηΔρ18 ΟΡ δεῖ; 864 χυυτὰ 

᾿ύμναμε 8.19, 1άΔ νοῦ ]β τ28}0}5 ῥγοϑῆ." ΑΔΔηὰ {ΠῸ 
Ἰατίοῦ 118; ““ὙοὈ15 801 8118 1518 νὶ [85 Ἰγθ85 (ἸΒΟΤΙ 182 
ἱπβογνμαῃί, 88 τῆθοὸ ὄχϑιρΐο αἰβορέϊα, ὨΒθ 81. ἀρ] δτὲ 
Τα ΙΒ γῚ8, θὲ υὐ 660 ἢϊ806 ΦΘΙΓΙΡΆΠ8 ἜΓρί8 νοδίβ δάδυς 
Ῥιοάρϑθθο οἱ ἀοοθῖθ νοβ Ῥοββίβῃ, Μ᾽ ββέγβ: Εὔϑὸ ἴῃ 
Ὦθο Πάυσίαπη δἰ." 10 τὴς ἰΐ ἈρΡρϑᾶσβ {ἰᾶξ 186 
{Γ8 5688 18 τῃδἱ βερχηθ δγ ΟἜγυβ., Ὠδπιεὶγ: “ας 
ἴῃ 115 {Π6 (σοβροὶ ἰμίζοΒ οἴδοῦ Ὦγ φγοάβοιηρ ἰεἰδ]9 δᾶ 
{ἰδυϊδιίουβ ; θυ ἴῃ γοῦ (ἐλογοῶν) ἴτ ἔα Κο8 19 οδοοϊ 
ὈΥ [Π8, 1. 6. ἃ σοχαργαίνθ ἰγθαάοσηῃ ἔγοια 4Π|988 ΒΟΥΣῚ 5 
ηἀ αἱθυϊδιοηβ νυ οἢ 41} ἴο οὐ ἰοἱ. δϑ'μαἢ δῇ ε]- 

Ἰτρεῖν 858 ἰδδὶ οἵἉ ἐλογλοῦψ, ᾿ ὨΣΟἢ 15 ἐπ ρ]οα θῪ 086 ἐυγὰ 
οὔ (8 οομίοχί, ἰ5 ἔγεᾳεθης ἰη δὲ. Ῥδὺ]. 

18. ἔχοντες δὲ τὸ αὐτὸ πνέμα. Ηρα ἔχοντες [8 
δα! μὰ ἔοσ ἔχομεν ; ἃ οὐπμηοὰ ἰάῖθπι 8. (ἢ Ῥὸ- 
Ῥαΐϊαγ βέγ]β, βίο (48. Βρζᾷ ὀὔϑογνε) οϑηφαῖβα 1 10 
{Π6 86η86 οὗ οαμδ6. Τα δὲ Μ1}} Ὀ6 τρογοὶγ ἃ σοπ- 
ἠδοίίνα, δαυίνα!θηί ἰο : “ ϑῖπος, {Π θη, τὰ ἢᾶνα (Π6 
581τπ 8 Βρι εὖ οὗὁἨ 14Π." ΤΠ σΟΠΏΘΧΙΟη ἤογΘ 15 οἶδῇο- 
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τοὐεῖγ ἀἰδουδεεὰ Υ. ΤΠΘΟΡΆ., δηὰ ΒΚ Τπεοάογεῖ τηοτϑ 
ΒΊΠΤΡΙΥ, δηὰ ῬογΔΡ5 ΠΊΟΓΘ {ΠΥ 1πι8: “Ηδ Πεά 
τη866 τηθῃτοη οὗ οἴογηδὶ [6 : Ὀπι ἐλαέ, 18 ἰὴ ΠΟΡΘ, 
δη ψηδὶ 18 ἤορο ἰ8 Ὠοῖ δέδη, Ηο ἰπεγείογο δάνϑγίβ 
ἴο {6 νοΐοο οὗ ργορ΄δον, ΒΘ τ ηρ,, 1850, [ἢδί (ἢ6 841} 18 
οἵ οἱά τἰπ|68 ψογα {ΠΠπ|ϑιγοτ8 ΘΧΘΙΏΡ]65 οὗ {18 (Αἰ 1ἢ.᾿ 

Βοίψεβθῃ πίστεως ἀηα κατὰ τὸ γεγραμμένον ἴῇοτθ ἴϑ 
ἃ πὰ οὗὨ ΕἸ] ρ5818, Βει ἢ 88 ΤΆΓΟΥ Οσσι ΓΒ ἴῃ {ἢ ΟἸ48“ 
δῖ 4] ψγιίογα, πουρὴ ἐγ ΘΠ ΠΥ ἴῃ (ἢ Νοὸν Τοβίδ- 
τηθηΐ ; ΘΒρθοίδἢν, 8 ἃ αυοίδιθη ἔγοτα ὑΠ6 ΟἹά 
Ταβίδπηοηΐ 15 846. Ηδγο 6 ΠΙΔΥ͂ ΒῈΡΡΙΥ : “ὑπο 
ἢδ Πδα ψῆο, δοοογάϊηρ ἰο ψῇῆδῦ 18 νυ 6ῃ, 8814,᾽ ὅτο. 
ΟΥτ᾽ ἸἼΟΓΘ 5:ΠἸΡῚῪ : ““ΔρΡΥΘΟΔΌΪ το αὐ 18 ψ ει [6 , ΟΥ 
ναί Πα Βαά ψῇο ττγοίθ." ὅο ΤΒΘΟΡΏΥ]., ψῆο ρΡᾶτγᾶ- 
ῬὮΓΑΒ6Β: “45 Ὠανά, ψῆσθη ἰη ἐγία]8, δηά ἀδηνογοά 
ἔτοτα ἴῃθπὶ Ὀγ ΟΟά, Ββαϊά : “1 ἢανα θο]ονθα, {π6γὸ- 
ἴοτε αν 1 βροόΐίθϑη : 80 Ψ6, α͵ϑ0, ανίηρ' [6 Βδπ|6 
Βρ! γι οὗ [Δ τ ἢ] ἢ πα δά, ΒοΙΙονα δηὰ σοηΠ ΘΠΕΥ 
ἰγαδβέ, δηά ἔογ [Π18 γϑάβοῇ ἤδνδ Βροόοκθῃ, [δι 88 9980. 
ΓΟ86 ἔγοιῃ ἰη6 ἀδθδ4, 80 ψ6, ἄτα. ᾿ 

Πνεῦμα πίστεως 15 Ἠοΐ ΠΊΘΓΟΙΥ (48 ΒΟΠ16 σΟΠ5Ι66Γ 1) 
ἴος πίστιν, θυΐϊ ταίμογ, δοσογάϊηρ ἰο {Π6 ορίηίοη οὗ 
τοδί τηοάογῃ Οοπηθηίδίοσβ, πνεῦμα ΒΙρη 68 ἑμάοίθδ, 
απηϊηεὶ, Φοηδ..8, Κεἰ ϊρ, ὅτο. ; Πα τῆ 56η86 ΣΔῪ δ6 {ΠπῈ5 
Εχργοϑϑδαᾶ: ““ ἦε. ἢανα ἃ [η]Πη4 δηά αἀἰβροβίιοη δηΪ- 
τοδίοα χη Ππ6 88π16 (Δ1{},᾽᾽ ὅτο., {π6 ψοτγά πνεῦμα 18 8σ 
εἰϑοα 1η 1 (ογ. 7, 19. ὅ66 οἱῇεγ ΧΡ ]68 τη ΟΠ 618. 
δὰ Δ], {π6 ἰαἰίογ οὐ σοῦ 4180 ταΐθυβ ἴο ϑορῇ. 
Εμὰά. (οἱ. 619. 

ΤΠ6 ᾳυοίαιίοῃ 18 τοι ΡΒ. 116, 8., οὗ ψῃ ἢ Ἐ86 
8686 185: “1 Πανα {Γιιϑι6α ἰη Οοά δῃ4 ἢϊ8 ργοίθοισῃ ; 
Ι ἢαᾶνο Ἰσοϊκοά ἴο πίη [ὉΓ ἀσθ᾽ 'νοῦθησθ ; δηά {Ππογοίογα 
αν 1 βροόκϑῃ {18. Αἴἶοῦγ λαλ. τσϑῦ 6 ΒρΡΠ δα 
τοῦτο ΟΓ 116 Κ6. δὸ Βοβθπ.: “ ᾿θοΓὲ Ῥγοῆϊθ 
ὧὰ συ στρα! πημ8 εἴ βρθγϑίηι8." 16 βοορο οὗ 
6 36] πηῖϊθὲ 18 ΟΡ ψὰ}} ἐγασθά Ὀγν Τϑοάάγ. ἔδι8 : 
“« Τδουρᾷὰ ἤν Ὀθθη ἴῃ ΨΘΓῪ στοαί Δ οι ΟΠ, δηὰ 
Βοιηθ [π|65 ἀπποϑὲ ἀοργεϑθοά, γεῖ γαϊἑἦ ἰπ Οοα διῇ 
δυρροτγίοά ἴη6, Ὧπά μυΐ {Π158 βοηρ οὗὨ ρῬγβϑίβ6 1ϑίο ἸΏγΥ' 
μοι." ὙΠ Οομηπιδηίΐαίοιβ 1ἢ ἰο6. ΠΙΔΥ 6 Ο0η- 

ΗΖ 
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δυο, «80 5΄Δ4ἀ6. [τ 18 {ΓῪ οὐϑογνοά Ὀγ Τἢθο- 
Ρἢν]., {π80 (Π15 νν88 5] ἃ οἡ δοσοιηΐ οὗ ποβθ ψῆὸ 
οσαἰατιηἰδῖαα τΠ6 ἃν. στο ΒιυΪΚΙον σΟπΠΊρᾶΆΓΟΒ 
ΡΙαῖο ὅνηιρ. Ορ. Ρ. 190. πέπεισμαι δ᾽ ἐγὼ, πεπείσμενος 
δὲ πειρώμαι καὶ τοὺς ἀλλοὺς πειθεῖν. 

14. εἰδότες ----διὰ ᾿Ιησοῦ ἐγερεῖ, ““ Βείπρ [ΠΥ σοηῆ- 
ἄἀθηξ (δι ἢ6 ψῆο γαϊβθα ὑρ {π6 [οτγὰ «65118, νν1}} «180 
ΓαΪΒ6 15 ὉΡ, δηἃ ψ1}} ργθβθηΐ ι.5 ἰοροίῃογ νἹἢ γοι." 
ϑοπα γοοθηΐς (οπιιηρθηίδίοσβ ΓΟΟΟΡΏΪΖΕ ΠΟ ΠΊΟΓΕ ἰῇ 
{Ππ686 ψογὰβ ἰδη ἃ ρῥτγοΐεδϑδίοη οὗ Ὄχρϑοίδτοη (Πδΐ 
(Ζοά νουϊὰ ἀοἰῖνογ [1π| ἴτοπὶ (Π6 ρογι 8 ἴο Ψ ΠΟ ἢ ἢ15 
"6 8 Ἄχροβξθά. Βιιΐ (18 18. ῃἢοΐ οηἷΐγ {Ππ1|6 ἀρτοο- 
ΑΌ16 ἴο {πΠ6 Ἄσοπίοχί, θυΐ ΓΘαη 1 γΓ68 πηυςῇ ν]οΪθησα ἴο 
μὲ ἄοῃε ἰο {Π6 νογά8. [π66α {Π6γ6 τηυβῖ {Ππ18 6 βὺρ- 
" ἃ αἰ έορία ἴῃ ἐγειρ.. ὙΙ᾿]Οἢ ψουὰ ἄορ Ὀ6 νϑῦῪ 
ἸΑΓ8ὶ). ΕΔΌΠΥ 1ηδΔα Π115510]6 18 [ἢ 6 ῃγοιϊοά οἵ ἰακΚίηρ 
παραστήσει οἵ ργεϑογυαΐίοη, ΟΥ τ ἀογϑίδηάίηρ διὰ τοῦ 
Ἰησοῦ ἴῃ {Π|6 86η86 Οὗ »γὴΟΡρέεΥ ζεϑμπι. ΓΘ δησίθης 
Δηἃ {ῃ6 πιοϑὲ }υἀϊςίοιι πιοάθγῃ (οπηπγηθηίαίοῦβ ἃΓ6 
δρταρα {Πδὲ {Π6 ννογ8 δὲ 06 ἀπάστιβίοοα 8ο] εν οὗ 
{6 γεδμγτθοίίϊοη. (8866 Οἤγυβοϑὶ) Τῆηθοάογοί νογῪ 
ΨΜΜ6}} μι ρἤΓα868 {Πι|8: πάντων ἕνεκα τὸν θάνατον ὁ Δεσ- 
πότης κατεδέξατο, ἵνα πάντες αὐτῷ τῆς ἀναστάσεως κοι- 
νωνήσωμιεν" πιστεύομεν" τοιγαροῦν, ὡς καὶ ἡμᾶς δι’ αὐτοῦ 
κρείττους ἀποφανεῖ τοῦ θανάτου, καὶ κοινῃ ὑμᾶς τε καὶ ἡμᾶς 
τῷ Φοβερῷ βήματι παραστήσει. ΤἼὮδ παραστήσει ἰ5 ψ6}} 
Ρϑγαρἤγαβθα ὃὉγ [)οα αν. (ἢ 18 : ““Ψ1Π ργϑβθηΐ ὑ8, ψΙΠ 
γου, θεΐοτγ (Π6 ριββθῆςθ οἵ ἢ8 ρίογυ Ψ 1} αχοθθάϊηρ 
στοδΐ 70Υ, ἴῃ δδοὶὶ οἴμϑγ δηά ἴῃ ἰγϊηιὶ ; δπά ν}}} 1ηἴτο- 
πος 8 (0 {παΐ Ποανθηϊγ Κιπράομι, ἴο {Π6 ρτοβρδοῖϑ 
οὗ ψῃϊοῃ 6 μδι.ἢ “4116 5 Ὀγ {πὶ (ἀοβροὶ ψῃϊοῖ ψα 
ᾶνο ργθσπῃδά, δΔηᾶ ψῃηϊοἢ γου πᾶν Ρο]ανοά,᾿" 

1δ. τὰ γὰρ πάντα δι’ ὑμᾶς --- Θεοῦ. Ἠδτα δραΐῃ (ἢ6 
ἐθγη18 ἅττα ρἰδίη, Ὀυ1.- [16 8656 18 βΒοῃπηθνν ἤδξ ΟὈΒΟΈΓΟ. 
δηά ᾿ηἀοίογηηδίθ. Πα ἀιδίου ἰ5, ναί 18 πιθδηΐ 
Ὀγ τὰ πάντα ΟΠγγδοβί. δῃὰ (6 οἴπογ δηοίθηϊ (οιὰ- 
Ἰηϑηϊδίο 8, γοίδγσιπρ ἃ ἴο ψΠδὲ ρΡΓρορ 68, βᾶγ, “16 
ἀρδῖῃ δηά γϑϑυγγθοίίοη οἵ (ἢ σιϑί, δηά ἴῃ6 οἵδον Ὀ6η6- 
ἢϊ8 οὗ [ἢ6 ΟΠ ειβίίδη γονεϊδιίοη ;᾽ 4. ἃ. “ ΑΙ] {π686 
ὯΓΘ σίνοη δι’ ὑμᾶς, δῃάα ηοί ἴογ, οὐ οὔ δοςοιιηί οὗ, 
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οἶδον"ς,᾽᾽ πδιρεῖν, {Π6 4156 Αροβίεβ, Ψῆο τϑργοβθηϊοα 
{Π6πΊβοῖνοθ ἃ8 τηθάϊδίοιβ θεΐνψοοη Οοὐἷ δηά (ἤδη. 
Απηά 580 Οτοῖ., ΒεΖα, Ἐϑι., δοίδίογ, οὔυῦ Επρ δἢ Τ͵ΓΔΠ5- 
Ἰαῖοτβ, Ποάάν., ϑίοσι,, δηὰ οἴμθσβ. Τῆι ἐΐσγα ψ}}]} 
θ6 δὴ 6110 515 οὗ εἶσι ἴὴ {Π6 βθη86 ἥμπέ. Αηὰ {Π15 1η- 
ἰεγρυθϊδίοη 18 βιρρογίθά ὈγΥῪ (6 ψογὰβ ἔο]ονίηρ. 
Μοβί τπιοάρθγσῃ (οιπηηρθηίϊδϊΐογθ, ἤοννανθῦ, ἔγοιη Τίσίη., 
βιυυδυ ὑπομένομεν. Αηὰ τἢ18 {Π6γ6 Ψ|}} 06 ἃ γο- 
ἔεγθησα ἴο {Π6 θάνατος δἱ νοῦ. 12. (866 ἘΒοβθῃμ,, 
Μδοκη., δὰ ψαῖρυ.) Βυΐῖ [18 18 ἴοο δι ΓΑΓΥ δη 
61}10815 ἴο θ6 δαἀηγοά. 

ἴδ ποχί ψογάβ ἵνα ἡ χάρις --- τοῦ Θεοῦ τηυϑί δ6 ἰη- 
ἰογργεαῖθα δοοογάϊηρ ἴο [6 νἱϑν τ Κα οὗἁὨ τῃ6 ρῥτγο- 
σραΐϊησ. Οὐ {Π6 ἰαἰίοσ ᾿πιογργοίδθοη, {86 ἡ χάρις 
ν1}} ἀδηοία {6 ρῬγοϑεγναοη οὗ δι] 4]1νθ, δηε πλέον 
Ψ1}} γείδγ ἴο ἢ18 γβασθηΐ ΘΧρΟβιγοβ ἰο ἄθαῖ. Βαϊΐ 
1115 15 Παγϑῆ, δηα (Π6 ἸηςοΓργαίδιοη οἡ ψ] ἰοἷχ 1Ὲ ρῥτο- 
σοαϑάβ 15 ([ {ΠΠηΚ} ᾿πϑι τ 581016. ΤΠ6 νοσγι 8 ἅγὸ τν6 ]]} 
ΡΑγαρ ἢγαβθα ΡΥ “ΓΠΘΟΡἢΥ]. {Π18 : τοῦτο δὲ ποιεῖ ὁ Θεὸς, 
καὶ χαρίϑεται πολλοῖς, ὥστε πλεοναδούσης τῆς χάριτος 
πλεονάσαι καὶ τὴν εὐχαριστίαν διὰ πολλῶν προσώπων 
προσαγομένην εἰς δόξαν Θεοῦ. ὅδεα. αἶδο Ὠοάάγ. [Ιὲ 
ΔΡρΘδῖβ (Πα περισσ. εἰς ὮΘΙΘ 5 Π 685 ἴο σεαομπά ἔο. 
Ἴπὸ [ΘΓ πλεονάξειν ΔΠ6 περισσεύειν ἃΤ6 480 ΠςοΠπ] οἰ πο 
8ἃ[1 Ἴἢ 688. 8, 12. ὑμᾶς δὲ ὁ Θεὸς πλεονάσαι καὶ περίσ- 

᾿σευσαι. ΤΠ σΟΠΒΙΓΙΟΙΟΩ 18: ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα 
εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ διὰ τών πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν" 
ψ ΠΟ ΒΟΉ] Θι.8. γθηᾶθγβ: “ υἱ ταἀδυηάεϊς : ΠΟΠΟΙΓΕΠῚ 
Ἀεὶ, τὰ} 18 πορο Ὦθο Ῥ7τῸ πος δεπαῆς!ο σγαί!δ8 
δροϑηζίθιι8." ΓΒ Β6η86 οἵ περισσ. ΜΙ εἰς (γοαοιιπά 
μη) οσσυγβ ἰηΐτα 8, 2. ἃς 9, 12. δϑοῦηο, ἃ8 Εταβῃ. 
(δα τασαηιν Με. Ψα]ΡΥ), τοΐδσ διὰ τῶν πλειόνων ἴο 
πλεονασία, Δῃαὰ ἴᾶκΚα {Π6 νοῦ περισσ. ἰῇ δὴ ἃοίϊνθ 
86η86.0 Βυῖϊῖ {18 Β6 68 ἴο 6 ἀοϊηρ ρσίθαΐ νἹ οἰθῆςβ ἴο 
[Π6 σοηῃβίγυςοη. 

16. διὸ οὐκ ἐκκακοῦμεν, ““Υ Ποτεοίοτα (1 γερβαῖ) να ἄο 
ποῖ ἔδιπὶ οὐ ἤαρ.᾽" Ὅῇα Αροβί]α ἤθῦα στϑρϑϑίβ ψ]δί 
ἧς ἢδά 88ι:α δἱ νϑγ. 1., ἰο ΨὮ]οΪ. (Π6 ρϑγίϊοϊθ διὸ 15 
ΨΘΓῪ δ 1{40]6: [ὉΓ ἰΐ 5 βοηγειΠ|68 ἃ ἰγϑηβι 5 86 ΟΓ 
Τεϑιιπηρίϊνα ἔογρε ; 8ἃ8 Εοπι. 2, 1. 29}4:}.1, 41. Τῆς 
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διὸ Β66 18 0 ΟΔΓΓῪ ΜΓ [Ὁ τηιιοἢ τηραπίηρ ἰεἷξ ἰο Β6 
ΒΡ] Ι6α, δῃὰ πψμιοὶ γοΐδγβ ἴο {Π6 ργθοθάϊηρ : δηά [ἢ}18 
ΤΏΔΥ Ὀρ ΘΧΡΓΟΒββοα [ἢ 80π}6 β οἢ ΨΆΥ 88 {{|6 [Ὁ] ον ης: 
“4 Πογοίοσο (απ ουρἢ να δυο σαἸδ 1168, Δηἀ 6η- 
σουηίογ ρον 8 οὗὨ νᾶτγίουβ Κιπάβ, γϑί, Κπουϊηρ' [86 
Ρονοσ οἱ αοά, 8δηά ἔδοϊπηρ δϑϑυγθα (ῃδι 88 8 δίῃ 
ἀο]νετοαὰ ι5 πον. μ6 Ψ1Π} σοπίηθδ ἰο ἀ ΘΙ νοῦ υ8, δηὰ 
βΏ4}}Υ γ186 8 Ἂρ δί {π6 ἰαϑὲ ἀδυ), γα ἔδιηΐ ἢοΐ ΠοΥ 
ἄρϑραιγ υπάθγ οὐγ ϑυἴδγηρβ." ΤὮ185 ῬΑΓΑΒὮΓΑ86 15 
οδιοΗγ ἰομπάσδά οη (Πα ἀπιίίοηΐ (οπιπηεηίδίοτβ. 

ΤἼ6 56η86 ΟΥΓἽ {πΠ6 ποχί ψογ8 18 5810 ἘΠΟἸ ΘΏ ΠΥ ο1686Γ. 
Οἱ (Π6 ᾿προτί οὗ ὁ ἔξω ἀηἀ ὁ ἔσω ἄνθρωπος 8.66 Εοῃι. 
ῃ,. 42, δὰ (86 ποία ποσθ. ιθίβ, ἤθσα σοῃρδγΓθβ 
δοχί. Ερ. ἃ Ῥῆγβ. 868. τὸν τράχηλον, ἢ τὴν κεφαλὴν, 
μὴ τοῦ ἐκτὸς ἀνθρώπου συμπληρωτικὰ εἶναι μέρη. 

16. διαφθείρεται, αὐοῦ. ΠΟΙ ΡΆΓ68 8 510}118. 86 Οὔ ἢ 6 
1 αιῃη ρογὶγ ἴῃ ἰῃ6 Βοιηδη ἰαν, 85 υβαὰ οὗ {π]ηρ8 
ΨὨΙοἷ, ἀγα ποῖ ἀοϑίσγουοα, Ὀυΐ ΟὨΪΥ 1η]υγτοά. [1 6 γα 
ἸΏΟΓΘ ἴο {86 ῬΌΓρΡΟΘΕ ἴο σοηρᾶσγα ΛΚ 19, 28, σὴς 
διαφθεῖρει. Πα συ [ἢ 15, [Πδ διαφθείρω 18 {Π6γ6 ρΡμῖ 
ἔον φθείρει, ψὨϊοΙ (ἢ 6 (5516 4] τυγίαγβ διαρίου ἰπ {18 
86η86. ΕῸΣ {πουρῇ {Π6ῪΥ βοπιθίϊπη68 86 φθείρω ἴον 
διαφθείρω, γεῖ πεῦθν ἐἠθ οοπέταγῳ. Ὑδαοοάοτγοί, ΤΠθο- 
ΡΥ]... δηά βοιηθ Μ585., ᾿ηἀε64, ταδὰ φθείρεται; Βὰξ 
1Πδῖ 18 Θν ΔΘ ΏΠΠΥ 4 σογγθοίίοη. Τα ἰδγαι ἤ6Γα το  αἴθϑ 
το ἽΕ οἤεοίς οὗὨ ρογβθουςοη, Ὠαγαββίηρ,, ὅζο. αἢ {86 
οἀγ. 
16.. ἀνακαινοῦται, 15 γοηουαξοά, ἱπυϊσογαίθά, τοονοαΐ- 

ε(, αοφμῖγοα πθιὺ δέγοηνσίν. ΤΏΘΓΘ 18 ἃ 8: π}} 18 ἃ5ρ οΟΥἁ 
γεπουαῦζο ἴῃ 1, δἴϊη.: 88 [ἡν. 21, 91. (οἰϊοά Ὀγ ὅςἢ}].) 
ΤΩ 1065 το πον δί! αι]θῖ6. Α180 [ἡν. 28, 8. (εἰϊο Ὀγ 
ἵν εἴ5.) “48 ἴῃ πηθαϊο νἱγατη τοροτο, 40 Ρ]Θηϊι8 
ὨΠΙἀΙυ8416 ΘΧ τογθῸὸ να] γοηονδίυϑ 05 Ἰυνοηίοα 
[λοϊοραῖ. [1 86θιηβ [0 βᾶνουγ οὗ 1, δἰἰπϊδ. 1 8} ποῖ 
οὐρῇ (Πα {πΠ6 ψογὰ οσουγβ ΔΥ Ὥρα δυΐ ἱη ϑί. 

40]. 
ΤῊΪ8 ἀνακαίνωσις ἢΔ8 ΠΟΙ ίηρ ἰο ἄο νι [ἢ 6 τοῃο- 

νϑίου παρ] θα ὈΥ γεροπεογυαξίοῃ ; ἃ5 'Γ. Δαιΐπαβ δηά 
Ἐπεί. ΒΡ ροθθ. [{ 18 τρΉΕΥ οσρ]δἰηθα Ὁ. ΟἸγυϑοβί. 893 
εβδοίεοα τῇ τίστει; τῇ ἐλπίδι, τῇ προθυμίᾳ, Ἡδραοὶγ, ΒΥ ἃ 
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1 σσπῆἶκοιεοε. τγοδιητίερ ἔτοτε (Ὀγπιου" ἀ οἰ ἐσθέαης δα, 
αη6. δῇ μΏρ οῖς 1(Δ1ππ ἀπ θ4 ΨΉΝ’ δὴ. ἀπιὶοἰραίοη οἔ 
16 σίοεν ἰῃαΐ 541} 6 γονϑαϊβ ἅ. Απα ἤφγο 1115 ν οἱ] σε- 
τοῦτα Ὁρ Πεδοάογοίῖ : Μέγιστον γὰρ ἡ ψυχὴ κομίϑεπαι 
κέρδος ἀνδροίᾳ χρωμένη εἶτα τοῖς προσδοκωμένοις ἀγωθοῦᾳ 
παρεξετάξει τοῦ παρόντος βίου τὰ λυπηρὰ." 

16. ἡμέρᾳ. καὶ ἡμέρᾳ ἰΒ 8814 ὃν Κοθεηιη. ἴο "6 ἃ 
Ἡδοῦτγαῦθ, ἰογιθα ἔσο ἃ Ὁ, Βὺὲὶ ἐλαὲ τηοδΣ 
“«ἋΔὯγ ὈΥ ἀν." Οτοί. πιοῦσα ΔΡΕΥ σοι ραΓο8 9" 2" 
ῖ δι... 8, 4. .ῳ0Ὁ 1, 4. ΡΒ. 6, 19.. ΨΗΙσἢ 16 τοῃἀθγοὰ 
ὃὈγ (ἢ δορὰ καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν. 

17. τὸ γὰρ παραυτίκα ἐλαφρὸὺν---ἡμῖν. ΤὨΪ8 ν6Γ80 
δοα, τῃ6 πεχί σοῃίδιη ἃ Ῥαβϑᾶρα ψὨϊΟἢ ἰῃ ΘΠΘΓΘῪ δηά 
θοδιῦν οἵ σχργεβϑιοι 18 Π{{{|6 ἰδοῦ ἴο 80 οὔθ οἵ 
Τλομγοδίδοιθθ Πιτ56 11, ἰοὸ τ ῃο ἐπἀδοά δηὰ το Τῆι» 
ογά, ἴῃ 5. Οτγαίάοηβ (1 νου οὔβορνθ) (ἢ8 βίγὶθ οὗ 
1ηΠ0 Δροδίῖο, ἤθη ἰΐ σίβεϑ, 88 ὮθΓθ, ἴο {1|6 ογαϊοιιοδὶ 
ΒΦδΡΘ πὸ ἰϊρίςξ γι ΐδβησο. Τἢι5, [ῸΣ ᾿ηβίϑηςθ, 
μοι τηθ8ὸ ψειῦεγβ (Γθαθ θην 086 ἐἢ6 ὨθαΐοΓ 86]66- 
νος ψἶἢ (ἢ6 ἀπίίοϊα (Ὁγ 4 βυῤβίαπίίινο: δά ὑὈοίῃ 
(εβρθομ!ν 186. ἰδ[[67) ρΘαΒΘΏΓΥ 186. [Π0 ψογά ταν 

ἐΚΟζο ᾿ . 

Ἐοϑθημ. οὔϑογνο8, [Π8ἴ παραυτίκα, {Πκ αὐτίκα, ποῦ 
ΟὩΪΥ. ΒΖ} 1685 ἐπεκιοάϊαέοίν ἀῃὰ δμάοηῖίν, Ὀὰϊ 4180 ἐπ 
-»γωδεηΐε; δὰ ἴὨδι {π6 Δανθγῦ 15 ρυΐ ἴογ [ῃ6 δαεο- 
{τ{ν6θ. Βυῖ ΔΙΠουρσῇ ὑπαῦ 86 Οὗ [Π6 ρϑιί!ο]6 15 οἴΐθη 
ἔουηά τη ΤὨυογά., ΠὨοπιοβίῃ., δηά οἵπογι νεογβ να 
ἔοσυγεά (Ποὶγ βίγ]6 ου {πὸ Αἰσ τηοάο], (48 (ΠΥ δρ- 
Ρεδγβ ἴτοῃ Ἦ εἰβίθι "8 ὨΠΠΊΘΓΟΌΒ ΘΧΔΙΏΡΪ68), τοῦ 
ὙΓ ΘΙ ΠΟ; παραυτίκα 15 ἀ6)6 ἴο 6 τἀκδη [ῸΓ 8η 8δ61]60- 
ἄνο, πρᾶν 5δ8πν ἀουί{}. Τηβίδηςοβ οὗ {{}18 Δα] 6 οίναὶ, 
86 οὗ ξαραυτίκα, ὨΘΏ ΔΡΡΙ 6 ἴἰο ἃ Ὠουΐοι δα)ϑοίγα 
ΨΙ τὸ δίδηαιηρ τὼ {μ6 ρῥίδσθ οὗ ἃ βυυϑίδηϊζινο, ἃ:6 

“ Ηξγε ΒυΙΚΊΕΥ οστηραγοβ ΡΪαίο ἄς δρυῦ. ἴ,. 9. Τ. 4. Ρ. 274. νῆο 
ϑρεδῖθ οὗὁὨ γϑδη᾿Β ἱπισαγά πιαπ, αὐτὶ βαγβ {παϊ 10 8 τοηδόγϑε- ποτα 
ϑιΓοη δ πα μον ον} Ὁ Πίχω ν}0 ἱποιι οαῖεβ (8 βανίηρ δῃὰ ἀοίηρ οὗ 
«ϊηρ8 [Πδὶ δγὰ )ι98ῖ, ΑἸδο Μαχ. 7γγ. Ὠϊ55. 41, ν. 493. γνῆο β8γ59, ἰῃαῖ 
(ΠουΡὮ 1η6 Ὀσαγ ὃς ἀ᾽δεαβεῦ, ἀϊδιαγδοῦ, πᾶ σογγυρίεάα, γοῖ 11 πᾶνθ 
ἴππ' ἃ τοῦυδὶ δπὰ νἱρόγουϑ 50}; αἱ! τ} 18 Ὑ ΠῚ θὲ δ τα, ἀπᾶ πλϑθ᾽ 
ἔφη οἵ. Νοσεὶ σῶμα, καὶ ταράττεται, καὶ φθείῤετιι, ἀλλ' ἂν ἐπισ- 
τήσης; διΣ. 'γνὔϊς ἢ; ρΆΘΘΑΡΈ ἰ8᾽ ΟΠ ΟΕ ἀρρ᾽ἰοαὺ]α δ5᾽ Πυϑίταίϊξορ; τσ 
διαφθείρεται. ' : 
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ΨΘΟΓΥ ΓΆΡ." [{ 18 ῥἰαίῃ (Ππδΐ παραυτίκα τηυδὲ Παγα ὃὈ8 
(ἀκθὴ ἴοσ δὴ δάνοιν ΠΟΡΗΊΒΕ ἐλαφρὸν ; 1 ΓΑΙ Ϊγ, 
ἐς (Ὁ ἴῃς δ ργεϑϑυΐ Πρ Π6588 οὗἩἨ ΟἿἷἦ ΔΗ] οἰ! ο0ῃ," ΟΥ 
ἐς ογ οὔγ δὖ ριδββθηΐ ἰἰρῇς δ! οιοη." Ι[Ι͂ἢ {}}}8 σοπι- 
Ρουῃηά ρατγίίϊοῖα παρ 8,5 Ε68 αέ, δῃὰ αὐτίκα βΙρηΕ68 
γοδοηί. Ἦρτα ἴὐ ἰ8 ψ6 }} ορροβαά ίο αἰώνιον : ἔογ ἴῃ 

{π6 Βοβί δυϊποῦβ ᾿ς 18 Του 1ῃ 8.1} 118} Δη 1 {{.6868, 
ΜΠ} τὸ μέλλον, αὖθις, ἔπειτα, οὐ 5111}18 ψοΓά8 ΟΧΡρΓα8- 
βῖνϑ οὗ {υἴυγ6 {ΠΠ|8. 

Βαυί, ἴο τυτη ἴο {π6 σοῃϑιαδγαίίοη οὗ (6 ϑεηέϊηιοηξ, 
ΤΠΘΟΡὮΥΪ. μ45 ἰγὶν ορϑβαιναϑά, {πὲ ἰζ 18 τηϑδηΐ ἰο ἢ6 
οχρίδηπδίογυ οὗ {Π6 ργεοβάϊῃρ, ἰ. 6. "" ἴο ϑῆ0ν λοι [Π6 
ΠΟΙ ΠΊΔη 18 Γϑηοναῖθα, ἡδιησὶν, οἡ γοβθοίηρ ἰἢδὲ 
{Π18 Αἰ ΠἸουοΏ 15 διέ [ΘΙ ΡΟΓΆΓΥ, δηἀ 18 σοι ρΑΓϑ νον 
Ἰρῶι, δεσαιι86 τ 18 ᾿ΘΡΟΓΑΓΥ δηα ᾿γοσυγα8 ἃ ψεῖρῆϊς 
δηὰ πιαρῃϊἀς οὗ ρίογυ ἀπ σαναγὰ Ὄχοθθάϊηρ 8} 
οοιηρϑιβοη ἡ ΤΗΪϊδ νίενγ οὗ (ῃ6 8β6η868 οἵ παραυτίκα δῃὰ 
ἐλαφρὸν 15 ὨΙρὮΪΥ Ἰηρδηϊουβ; γοῖ ἰξ οδῃηοῖ θ6 σαβα- 
ἰατὶγ εἰϊοϊιοα ἔγοιῃ [86 ψψογάβ ; {που ρ ἢ 10 ΏΔῪ θ6 ΓΓῸΘ 
{πὶ τὨοἷς Ὀοϊηρ ἐεπιρονανν ἰοη 5 ἰο 8 Κ6 [πα αν ἐν θη 
ῃἢον 86θὴ Ἰριί. [{Ππδιοΐογα αϑ8θηΐ [0 {Π6 ορὶπίοη οὗ 
βοῖηο σοοθηϊ Ὁουμηηρηίδίογϑ, 85 ζοβθιη. δηα δοδίθαβ., 
Ψψίιο ἴακα παραυτ. (88 ἀϊά ἰῃ6 δγτίας δηὰ Ψυϊραῖα 
ΤΓγδηϑίδίουβ) ἴἢ [16 56:88 ργθδεηέ (ἡ Ὠ]Οἢ 8686 δΔἰτηοϑί 
411 Ὑ εἰβίθι η Β Ἔβεχϑδιῃρ 68 ἰβηὰ ἰο σοηῆτιη) ; 4. ἃ. “ ἔου 
Οὐν ῥγοβϑοπὶ δ] οιοη 8, 1 οΙ). ἀγα (σοπιραγδίν ]} γ) 
Ἰρῶς, κο. Απά δοθ]θαβ. στρ ΕΠν ἘΠ Κ8. (ἢ 8. 18. σοη- 
βγιηθα Ὀγ {6 αἰῶν ἴῃ (6 δης ῃοίιοαὶ οἶδιιδ6. ΤἢΘ 
οογιηῖοη ἸηςοΓργθίδιϊοη ἀβϑγθ αν σου ὦ τααυΐγα τὸ 
γὰρ παραυτίκα, καὶ τὸ ἐλαφρὸν π. θ. η. Βεϑι465, {{|8 
δας ου 65 [ῸΓ παραυτ. ἴῃ {16 Β6Ώ86 ιοπιοηέαγ ἃτ6 
ΨΘΙῪ 5] 96. ΑΑ8 ἴο μοβθ δαάυοεὶ ὈγῪ Βο6Ζα, {Π|Ὸ Υ 
ταί ποῦ ῥγονα ἴἢ6 οέλθ)" 8ρη56, Πδιηεῖυ, αὐ ργδδοηέ; 88 
Ψ1} 06 πιδῃιϊθϑι [Ὁ ΔΏΥ οὔθ 0 58})8}} ὀχδπγηθ (86 
Ῥαββᾶρθθ (γῆ ]οἢ δῖ Πϑιηοβίῃ. ἢ. 72, 16. Ἑάϊι. 
Ἐοῖβκο, δά Τουογά. [,.1, 194.) ΤΠ6 ΟΥΓΓΟΓ ἅγοβα 

ἘΥεῖ, 1 δοκηον]οᾶρε, ἴον ἀο οοουγ. Ἡ εἰβίαϊ 8 Ἔἐχδῃυρ]6 6 ΒΌΡΡΙΥ 
οπε ἕτοια Τπυογά. 8, 46. (οΥ γϑίμεν 56.) εἰ γὰρ τῷ αὐτέκα χρησίμῳ 
ὑμῶν. Το ν ΟΝ 1 δαὰ 4, 56. καὶ τὸ παραυτίκα που ἡμῶν ὠφέλιμόν 
καθιστῆται. Ἐὸοτγ᾽ μοὶ ἷ5 τοχυϊγεὰ Ὦγ (Π6 ἔχιια οοπείιγιοιοι οὗ ἴδε. 
Ῥδϑϑᾶρε. 
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ἔτοιῃ {π|5, (πδὶ παραυτίκα, ΘΒρΘΟΊΑΙΥ ἰἔ (Πότ6 θ6 δῇ 
, 6|1Πρ818. οὗ μόνον, παϊΌΓΑΙΥ ϑυρροβίβ (Π6 ἰάο4 οὗ νῆδιε 

15 (ΘΙΡΟΓΆΓΥ. 
ΤΠ. ἐλαφρὸν τηυδὲ 6 τἱηἀεγβίοοα ἴῃ (6 56ῃ86 

οὐμεραγαἰϊοείῳ Ἰ᾿ἰρῃϊ ; 88 Ἰηάδθα 18 δνυϊάδβηΐ ἴγοπι {Π|}6 
ψΟΓΩ5 ΓΟ] ον ηρ. 

17. καθ᾽ ὑπερβολὴν εἰς ὑπερβολὴν 18. Δἀτ} } ΓΔ Ὁ] 6Χ- 
Ρἰαϊποα ὈγΥ ὙΠΘΟΡΉΪ. ὑπερβολικῶς ὑπερβολικὰν. ΕῸΓ 
εἰς ὑπερβολὴν 18 ἃ ρέγαδο 8ιἰΔῈ Πρ ἴῃ {116 ρίασα οἱ δῃ 
αὐγδεέξυε, αῃὰ καθ᾽ ὑπερβολὴν 18 Δ δάνοΓὈ!4} ΡἢΓΆ586 
μα ἐγηρ ἴ. Ἐοβοηπι. σοηραΓγο (ῃ6 Ηρῦτ. ἽΜΩ ἽΝΩ. 

τ. δίδ48 γοηᾶθγβϑ [ἰ ““᾿ηβηϊτοἶγ οχοθθαϊηρ.᾽" ΄ 
17. βάρος δόξης 8 τὶ ΠΥ βαιὰ Ὀγ Οτοῖ. ἰο 6 ἴογ 

δόξαν βαρεῖαν, 80 ο4|16ἀ ὈδοδιΒ6 1{ 18 Βο 14. Ηδ βθϑιβ 
ἰα {πῚΠΚ 11 ἃ ᾿πηθίδρῃογ (ἀκοὴ ἴθ ρο]α ΟΣ βἰΐνοῦ 
ΔΙΈ1Π168, ἃ8 σοπῃηραγοα ἴο μία ΟΠ68; ν] ΓΟ ἢ ΓΠὩΔΥ͂ 86- 
οουηΐ ἔογ 6 βάρος. είβ. ἰοο δάάιϊσθβ δὴ ὃχ- 
ΔΙΏ}]6 οἵ ἃ 5᾽η}1}8Γ υ.36 οὗ ροπάμδ 'ὶπ [86 1,Διη. 

17. κατεργάϑεται, τον ῖ5 ομξ, ργοάμοοϑ, αοφιῖγες, 
οδέαϊπμα; 858 ἴῃ ΦΨοΐ. 6, 97. δἀηα οἰβθοῆθγο. Αηά 80 
αἶδο 1 {Πς6 (Ἰ]αβ8ϊςα] ψγιίθτβ. 1 8 οβοημ. δάάυςοβ 
Δ δχϑῃρὶα ἔτοια ΠὨίοηνβ. Ηδὶ. Απίΐ. 1,. δ, τοῦτο τὸ 
ἔργον ἀθάνατον αὐτῷ δόξαν εἰργάσατο. 

18. μὴ σκοπούντων ὑμῶν τὰ βλεπόμενα---αἰώνια. ΤΙ 
15 ΘΧρ᾽] δῃδίογυ οἵ {6 ργεσθάϊηρ, δηα (48 (ἢ ΓΥ 808. 5" 
β658(8) 15. τηοδδηΐ ἰο πον ἦοισ ΠΟΥ Ὀθδοοπια ΠΙΡὮϊ, ΟΥ 
ΠΟΏ16 (0 δϑϑῖῃ ἰἰσῃΐ : ψ Ώο ΒΨ] ἌρΡΡΘαΓ (ἢ6 τΠ6Δῃ8 ἴο 
88}}.1 να Ἰοοῖκ ῃοῖ δ {π6 ἰὨϊηρθ, ὅσ. ΕῸΥ (48 (Εσι- 
ΤΏΘη. ΓΟΙΏΔΓΚΒ8) ἔν ο ψοῖρῇ {16 (Ὠἰηρδ οἵ ἢ6 ῥγαβθηξ 
βίδία ἢ (ῃο56 ἰῃδ΄ ἃγα ἴθ ἴἢ8 ὈπΠβ6θη βίδίθ, Πρἢς 
ἱπάθοά ψ1}} βδδίῃ (ἢ6 ἔογπιοὺ ; δηά ἰἢ6 γϑαβοῇ 18, Ὀ6- 
ο81186 ([ΠΘῪ ΔΓΘ ἘΘΙΠΡΟΓΆΓΥ ΟὨΪΥ, {Π}6 ΟἸΠ 6.8, οἴ ΓΏΔ]." 

18. σκοπούντων 18 ΘΧρΙαΙη6ἀ ὃὉγ (Δρ. ἔϑι., ἀηά Ηδτάγ 
““ΠΟδ158 ᾿ηβίδγ βοορὶ ργοροῃϊπηι8.᾽ Βϊΐ (ἢ18 18 Ρεϊηρ 

» ΤΒΘΟΡΉΤΙ. ἰηἀ δια Ἔχρ αἰ η}8 1ἴ 85 5 ΡΥ Ραὶ [Ὁ μέγεθος. Απὰ 80 
Ἠδιοτα., ννῆο οὔδεγνεβ ὑπαὶ βάρος 53:68 τίοὐδὲ δηὰ ρίεπέψ, 88 ννε]] 
8ἃ5 τοεῖρὴέ; Ἰεησα τὴς νοτὰ ἴῃ ἰἢς ϑερμῖ. οἴἴϊδεη ἀδηοῖθβ μι μἰεέμαο, οΟΥ 
βτεαίηξεε; 88} ἘΊΏΡΒ 10, 1]. 4 Κίηρβ 6, 4.18, 17. 9 (ἤτοη. 11, 1. 
1 Μδος. 1, 17. 8 Νίδος. 6, 338... Ηαο ιπογοΐοσε τε άδγ βάρος δόξης: 
““γίεδεε, ρμίεπίῳ, δηὰ αδμπάαποε οἵ ρΊΟΥΥ." 
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Βἰανίθἢν Π9τὰ]. ἜἘΠ6 ψογΩ 5 δβἀ αν οα Ὦγ' 4}} {π8 
τηοϑὲ πα ϊοίουβ (οπιηιοπεαίοίβ ἴο ἕνα ἤογα ἃ. πιδῖδν 
ΡΠ ογῖοαὶ β86η86 γοῖ γα» λον τοπιουθά, ἩδιιΘΙν, κθαρ απ 
ὅψε τ ρον, πῆκά, οαγὸ ξογ, δὲ ἱπέθηξ ὩΡΟΉ, ὃς. 88 ἴῃ 
ῬΏ, ᾧ, 4. 8, 17. δ)ηαὰ βοιηθίϊ 368 12 1π6 Οἰά 7 68ὲπ. 
πιοιί, δηά οἴοη τη {ἢ (]458104] νυγιογβ, ἴσον Ἡ ΟΣ 
ἘΧΑΠΊΡΙΟΒ γᾶν 6 566 ἴῃ δεμίθυ, [,6χ. 
: ΑἹ πρόσκαιρα ταῦϑὲ θ6 υπάοιϑιοοα μάνον. Απηὰ ἴῃ 
86 βλεκόμενα τηυϑὲ (48 Τ ποοάογοῖ δυρρθοί8) θ6 σοῃ}- 
τε βοηἀοδὰ τοί εἶ σαἰΔπλ 168 οααἷν, θὰ (Π6 εορνθηῖ- 
ΘΏ 69. Δ. οοτηξοτγί8 οὗ [18 ρσεβεηΐ ϑίδίθ, (ο πορίΐδος 
οὔ νὴ (μ6 δά 45), 88 θαϑίῃρ ἀπικαίρια, 6 οὐρδὶ 
τροσηλώσθαι ἰοὸ Ὀδ6 ἀδνοίρα. Ταδα δὰ εἰδεαυῇθγο 
κα] ]οά εἰς τὰ επιγεία ἀῃπὰ τὰ ἐν κοαμῷ, 88 Ὀαίηρ ἰδο80 
τϊηρδ Ὅα ΜΕΣΟΣ [Π6 ῬεΕΟρΪα οὗ τὰ ΌΤΙ βοὲ {Ποὶγ 

Βγ ἰδὲ τὰ μὴ βλεπόμενα ἀγα τηρδηΐ (δ {πἸρπ ποῦ 
γεῦ σογμόγθα!Υ βεθη, 88 βαίηρ οὗ δῃ δηοίδμϑς νογὶά. 
86 ὅδε ἱπηργϑϑβῖνα δηα βϑδι [Ὁ] ἠθικὸν (ποταΐ, οὐ Δρ- 
ΡΗσδείοη,) πιίῖεῶ οἷ ΟἾγγβοβῖ. σοπο ἀεβ ἢ8 Ηο- 
ῬΩΠγ οὐ (8. ρογ(ἰοη οὗ δου ρίαγο. Ἐτγοιῃ 1818. 1 838|4}} 
οχίγδος ἰἢ9 [ΟΠ] ον ηρ' ἤπο ρδ88δρο, ἰοπ. ὅ, Ρ. 85, 80--- 
86. βούλει μαθεῖν πῶς αὕτη μὲν ἡ δωὴ ἡ παροῦσα ἐν ἀδήλῳ 
κεῖται διαπαντὸς, ἀκείνη δὲ ἡ μέλλουσα, ἡ δοκαῦσα ἄδη- 
λρφ εἶναι, φανερωτέρα τῆς παρούσης ἐστι καὶ δεβαιοτόραι 
καὶ, μόνιμος ; ἐξετάσωμεν, εἰ δεκεῖ, τὰ λαμκρὰ τῆς πα- 
ρούσης ϑωῆς, τὸν πλοῦτον, τὴν δόξαε, τὴν δυναστείαν, τὰρ 
τίμας τάς παρὰ ἀνθρώπων, καὶ ὄψει τούτων οὐδὲν ἀδηλότε- 
βὸν, τι γὰρ ἀπιστότερον πλούτου τοῦ μηδὲ μεχρι τῆς ἑσπό- 
βοις πολλάκις ἡμῖν παραμένοντες ; καθάπερ γὰρ δραπέτης 
ἀγνώμων ἀσό τούτου εἰς ἐκεῖνον συνεχώς μεθίαταται, 
καὶ πάλιν ἀπὺ τούτον πρὸς ἄλλον" τοιοῦτόν τι καὶ ἡ δόδω 
ἐστιν. 

᾿. 1], ἤΟΣΘ σοΙρΑΓΟΒ ἃ ὈΘΔΌΓ ] μϑβϑαρθ οὗ 
ϑθηρο. ρίϑῖ. ὅθ. Οἰηηϊα βία αὐδὸ 5680. Βογν]ηΐ, 
αι 05 δοσοηάδιιηΐ οἱ ἰγγι(δηΐ, προ Ρίαϊο οχ 118:6556 
ας νοτγὲ βιιηΐ. Ιρτίυγ δῖα ᾿πηΔρῚ τὰ βυπί, ὅς. Μ|- 
ἰφη0}8 δηϊηλιηχ δα 1||4 4185 οἰθγηᾶ βυηΐ. (Οηζθηληδο 
μα ΟἸληΐδ 488 2160. ργοίϊοδα Ὠοη 8ιηξ, υἱ απ: δὲηέ 
οπιπΐπο ἀᾺΡΙυπὶ 81. ΒΒ. ΚΊΘΥ ἴοο σΟπρασοβ Ργοοἶιϑ 
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1η ῬΙαί. Τῆ 60]. 24,, 284. Τὰς μεν ψυχὰς ἀνάγοντος (τοῦ 
θειοῦ ἀριθμοῦ, 5011.) ἀπὸ τῶν φαινομένων επὶ τὰ ἀφανη. ἴῃ 
{818 ραϑϑᾶρθ ἰπθγθ 866 08 ἃ ΓΘΙΏΔΓΚΚΔΌ19 σοἰποϊάθηος 
ἴῃ ψογάβ, ψ οἷ τᾶν 6 δοσουμπερᾷ αν ἔγοιῃ ἰῃς εἴἶξοῖϊ 
ψςἢ (6 δογρίιταϑ Πα, ΨὨ ΘΟ ΛΠ ν ΟΊ} ἢν ἀἰϑροιβϑο, 
οἢ {ἢ6 ὦ ὦ οὗ [86 ῬΒΙΟΒΟρἢ 9.8, 

ΓΗΑΡ. Υ. 

ΤὨΘ σοπιηρησοπγχοπί οὗ {Π18 ΟὨαρίοτι 18 πηοβέ οἰ οβφὶν' 
σοηποοίοα ἢ {π6 σομοϊυδίοθ οὐ ἰπ 481; δηή 
(Ὠογοΐογθ ἰἢ86 αἰνίϑίοη 8 πρδθ δ δῇ ἱπργοραῦ 
Ρίδοθ. ᾿ΓῊΪΒ 18 ἀρραγθηΐ ἔγοια (Π6 γὰρ : δῃᾷ (ἢ6 οοῃ- 
ΒΟΧΙΟΏ 18 οἱ 1 ἰγδορὰ ὈΥ ΟΜ η 88. ἔΌ]]οννΕ : 
“ Ἀδιίοηθι δαΐογί, ΡῈ ργο ρϑ1, οἿὉ 68. 4υ85 βῃ00 
φίογηδ ϑροςίεϊς : 4381] αἰσαί, Ὠ81λ 81 4}}18 11 Οδ]}- 
οἰδί, σοῦρογα Ὠοϑίσο πιοσίδ]} (1580 ] ὰΐ0 Ὡ}]|8πὶ ΒΟ 8. 
ΔΠῚΡ]1118 ΒΡΘΠῚ. 8} ρΡΈ 6886." [{ 18 ΟΥΒΟΙ 186 ἐγϑοθ Ὦγ 
ἜΒΠΕοΟρἢ., ψθο σοποϊάθβ ὈΥ͂ βαγίηρ, ἰμαξ “186 Δροῦ- 
(|6 ἢθγα δραίη ἀϊβοοῦγβοϑ οὗ (86 γαβδυσγγροίίοη, θὰ ποῦ 
80 αἸ5ΕΙΏΟΤΥ ΟΥ ΡΑΓΕΟΌΪΑΓΙΥ 88 18 (06 ἔοτΙΏΘΓ. ΕΡίβε16. 
[680 Π 5ῃ!ομι ἃ 566η ἴο {πιὴΚ [Π 6 88 γοῦ πηϊηϊογηοή.". 
ΤῊ τγαθὰι. 18, 1{ 18 ΒΕΓΘ Ἰπἰγοάιςδα ἱησϊ δηλ! ὶγ. Τῆὰ 
Αροϑίϊθ'. δηϊαγρίθθ οἢ (ἢ6 βιιρρογίβ ἢ6. Θῃ]ογβα [ἢ μὲ9- 
βρῃΐ {1818 ὉῪῚ ἤορορβ Ὀδγοπα (Π6 σᾶνθ, δης (ἢ 8 ονὶ- 
ἀθηεῖν ψιἢ {π6 νέον οὗ δχοιτηρ οὐ ο 185 [0 δῃϊηγδίθ 
{Πποιηϑοῖνοβ ψΙΠ (ἢ 6 βαπι6 ἤορα, (ἢ [ΠΟΥ ΠΊΔΥ δἴϊογ- 
ψογὰβ ραγίακο οἵ {Π6 86π|6 ἔτ 10Ώ. 

ΨΕΕΒΕ 1. οἴδαμεν γὰρ, ὅτι, ἐὰν ἡ ἐπίγειος ἡμῶν οἰκία 
τοῦ σκήνους καταλυθῇ, ὥς. ΒΥ οἴδαμιν 15 ἜΧΡΙΓΘδ86ἀ 88- 
ϑιγοά Κηον]θαρα δηά ἰδιίῃ. ᾽Εὰν αἰτηρϑί 4]1 (οιῃς- 
τηθηίδίοιε δχρίδίη αἰξμοισὴ. Βυΐ ἢ γγ88 Ἰοηρ᾽ β'ῃοθ 
ΤΥ ορίηΐοῃ, [ἢδὲ 1{ ουσῆξ γαῖΠογ ἰο Β6 γοηαογοά ροϑές 
φμαηῆι οὐ φμαηάο; 85 ἰῃ ἃ 5:Π|114Γ ρᾶββαρθ οἵ “οἢ. 1Φ, 
δὲ. ἐὰν ὑψωβώ ἐκ τῆς γὴς.. Αηὰ {ἢ15 5. Θομῆπηρε Βγ. 
Εβί., ϑοβοίς., δῃᾷὰ “ζ{Ὧ8ρ16. ΤὭδ' σομηηλοη 1πογργοίδ- 
εἴοη, Ὠονανογ, ἸΏΔΥ θ6 τείδηθ, 1Γ (ἢ εἰρσηϊῆοδίοῃ, 
οὗ καταλυθῇ Ὀδ τπηοὐ!ῆρά, τπ8: ““Εογ (πομρι οἂς 
ΑΓΒ πούδο οἵἉὨ (118 ταϑαγῶδοὶθ Ὠ6 ἴο μ6 ἀἰδοοϊγοά ; 
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«πουρὴ ἰξ πιυϑὲ Β6 ἀἰβδοϊνοά. Απά οογίαί ην ὙΠ ογα᾿ 
18 ϑοιῃ Πρ ΤΠΏΟΓΕ ὨδίῃΓαὶ θα νρογουϑ 1η [Π18 56 86᾽ 
1ῆδη ἴῃ {Π6 ἔοστηθγ, ψῃϊςἢ οι] ἃ τηογθονογ ἰοδὰ ἴο ἃ 
ἀϊϊομίέν, ἃ5 1 1118 σ6] 6βϑι14] υοᾶν ψογα ἰο Ὀ6 σίνοη 
ἱπιπγοάϊδίο! Υ οἡ {Π6 (Π5βο]ιτοη οὗ {ἢ 6 οἴοῦ : σῃϊοὴ 
νου ἃ μα δἱ νϑγίδηοο ψι ἢ ̓] αὶ 18. βα1ἃ 10 (ἢ ἰα8ῖ 
σἢαρίοτ. 3 

1. ἐπίγειος, εαγ ἐπί, ἃ5 ορροβϑά ἰο {{| οἰκία ἐν οὐρα- 
νοῖς Ἰυβί ἀἰογ, 1. 6. οὐράνιος. ὙΠ ταβροεῖΐ ἴο (Π6 6χ- 
ΓΟΒ8Ι:ΟῊ οἰκία τοῦ σκήνους, βϑοπι6 (οιηϊηδηΐδίογδθ, 88 
Ο86Π81., Γοργὰ {6 οἰκία ἃ8 γτγοἀυπήδηϊς, 86 σκῆνος 

οὗ 1861 ἀδποίοθβ (ῃ6 Βυπίδη ὈΟΑΥ ; 848 ᾿Ἰπήθοα 18 [ὉΠ 
Ῥγονϑὰ ὃὈγ Υ εἰβίβι η8 ἢ ΓΟ. ΘΧΔΙΡ 68 το [ἢ 6 
ΟἸαβϑεῖςδὶ νγίιθτβ" Υοῦ 1 866 ποί πον οἰκία σαῃ θ6 
{ποιρὶ γοἀυηάδηΐ ; ΠΘ {Π|6Γ σδη 1 ἀρρτονο οὗ Βοβθη- 
Τη1}16 Γ᾽ 8 νουβϑίοη : “ ΕΕΙΔΙΏ 51 σούριιβ ποβίγιιπιΊ) γάρ] α 
ἀἰββοϊναίυγ," νῆϊοἢ ὈΥ ΠΟ τηθδ8 ΘΧργθβ865 ἴῃ6 Ε]} 
Β6η86.Ὀ. Μάδην οιηϊποηί πιοάθγη (οπλπλοηίδίοῦβ, 88 
Μὶς 4 6118, ὅσῃ ]θιι8., ἀηά Μιαα]δίοη, ἐο] νην (ἢ 6 
ϑυγίδο νϑγβίοῃ, (Δἴ τοῦ σκήνους 5: ΡΥ ἴο ἀδηοίε ἢ 6 
δοάν ; δῃά ἴοῦ 8η δχδιῃρ]ε οὗ {Π8ΐ 86η86 (6 Υ ἀρρϑοαΪ 
ἴο νοῦ. 4. Βυΐι [δι ΜΠ} Αἴογ 0 βυρροτγῖ; 58|ης6 10 
σοΙ65 σον (ἀπ ᾿πηπ] δία ν αἴ θγ), οὶ Ὀοέογα, οἵ 
ἰὴ δῆγ αἰβίδηϊ ρατί. ὙΤΠ6 Ψψογὰ 5 δά θα κατ᾽ ἐξήγη- 
σιν: Ὀυ1 ΠΓ ΌΥ τοῦ σκήνους (ῃ6 Αροβί!6 πιδρᾶῃηΐ ΠΟ ΠΊΟΓΘ 
{π6π {16 Ὠυπηδη Ὀοΐγγ, δὴ Θχρ δηδίϊοη τνὰ8 3σάγο Υ 
ὨΘΟΘΒΒΘΓῪ ; δηά {Ππ ἔδοῖ ταί Π6 ἢ88 Π0 ΨΠΘΓΘ 686 ἰῃ 

Ἀ Ἐγοιι ἴΠ686 1 ΔΡΡΕΔΙΒ ἴο ἤδνα Ὀδ66η υδεα ΥΕΤῪ ἔγεχυθηίν Ὁγ (ἢ6 
ῬΒΙΠΟΒΟΡ ΕΓΒ, Θβρθοῖα } }γ 1Π6 ῬυΓΠΑρΡΌγεληβ. Τῆυδ ἰξ ὁσουγὰ βονοσαὶ 
εἰπε ἱῃ ιοῦεθιϑ, δα 15 4190 (Ὁυηα ἰῃ Ῥ]αῖο 1098 ἢ. 1094 ", 1096 
λ., 8παἃ ΟσοΔδ ΘΔ ΙΪΥ ἴῃ {Πα πιραΐςα] ΥΣγ8 (πὸ οὔἴδθη ὈοΓγγον 6χ- 
Ρτεβδίοηϑ ΠΌτ ἴΠ6 ῬΒΙΟΒΟΡΠΕΓΘ), ἃ8 ΗΙΡΡοςσ. Αρῆονγ. ἀπολιποῦσα ἡ 
ψυχὴ τὸ τοῦ σώματος σκῆνος, Νἰεσπάεν, Ατείδουβ δῖϑρθ, οπρίη. 84. 
καὶ παρὰ ἰεναθῶντι ἡ τ᾽ ἀνθρωπείου σκήνους ἀνατολὴ πομπικῶς, καὶ 
ἔτι φᾶλλον ἀναθωγραφεῖται θείως παρὰ Πλάτωνι. ΖΕ) Ὅἴδη Α. Ν. 9, 
838, αὑτὸς δὲ ἀμάχω τινι καὶ θείᾳ δυνάμει ἀπέδωκε τῷ σκήνει τὴν 
κεφαλὴν, καὶ τὴν ξένην ἀνέστησε᾽ ἰῃοιρῇ {Π6 εχργοβείοη ἰδ [ἢ γα 
υδϑὰ ἐπ ριρτὰ οὗ ἰῃ6 Ὀοὰγ οὗἁἉ δὴ δηΐῃηδὶ. ϑουμείἑπιοβ {πὸ αἰ] υϑίοη 
6 πηδθ ἴο ἃ ἤἄομδε; 88 [«υοἰδη ϑοηγη. ὃ 923. Ρ. 71. (εἰϊεὰ ὈὉγ ΒΟ] Κ]6γ) 
Ἐγὼ ἀοικὸ:---ἄχρι---ὁ ΜΜνήσαρχος ἐξεργάσηται μοι τὸν οἶκον. Τὸ 
Ὀ]ΟΝ 1 δά Γγοορῆ. 788. ἐκουσίαν σμωδίγγα προσμάσσων δομῇ, 
υοἰμπέατίαηι υἱδίοέηι ἀρροπθης (ΟΥ̓ΡΟΥΪ δμο. 
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15 Ερίϑ:165 υδεα {ἰπῸ ψογά ἴῃ (8 5686 5668 ἴο0 (115- 
σομηΐοηδηςθ {18 πο. [1 σδηποί θυΐ {πη Κ, τῆ 6η, 
(40 (ῃΠ6 Αροβί[6 δὰ βοιπϑι βίη ΤΟΥ ἴῃ νίαν, δηή 
ηρϑηΐ ἰο δαάνοτί ἴο {Π6 ὈΟΔῪ 88 8 τογα .ἑεπέ, δοοέῆ, 
ἐμιέ, ΟΥ δῃεδά, 86ῖ -ῸΡ [ῸΓ ἃ [ϑπΊρογαγν ρυγροβο, δηὰ 
14 0]6 ἐο τυΐη : δῃὰ {πι8 11 σοῃίτα818 ψ6}} ἢ {(Π8 
οἰκίαν ἀχειροποίητον, αἰανιον, Πα γ6 ρῥἰδοσά 11] Ορροϑιἰοἢ 
ἴο 1 Όγ τὴ6 Αροβίΐϊθβ. βία 6β, (18 18 ται γοα Ὀγ (6 
τροσκαίρα ἸῺ [6 ῥγοοραϊηρ βθηΐεησθ. ΓΠ6 ΘΟΜΗΉΟΝ 
Ἰη ογργοίδιοη, ἰοο, 185 βυρροτίοα ὈΥ 4}} {π6 δῃίιθηΐξ 
ὈΟοιηπιοηΐδίοῦβ." ΔΑηά 80 αἷβξο δ είβ. : “" Εξί ἀοιηι9, 
4υδῃ δὰ ἰδηριι8 Πανὶ ίαηλ}8; 1. 6. ἀΙ νΘΓΒΟΓΙ ΌΠ δῖ ν 6 
Βοβριεαηι, ἰῃ 4110 σοι ΠΟΓϑ ΙΓ. σοι. 4." 

ΓΠ6 Ψοσαβ τοῦ σκήνους, ΠΟΜΘΝΟΙ, ΔΓ6 Ὠοΐ 1ῃ Δρροϑὶ- 
ἴοη να τῃ6 ργοοραάϊηρ; 848 ἔϑί. δηά Μδϑοκη. 8ι0- 
Ροβα ; ὑυϊ (48 ατοί. ἢδ5 ΣΡ Ώ ΠΥ ποί!ο64) τὸ σθη!ν685 
ὉΓΟΧρΙ  σδιοὴ : 88 ΕΟἢ5 ΤΙπμανὶ, ΑὙΌοΓ ἔδοϊ, το. Ῥοβ- 
βῖ0ν {16 Αροβί!]α δά ἴῃ νῖϑν ϑδρ. 9, 1δ. τὸ γεωδὲς 
σκῆνος, 511} Ὑ]Ὺ ἴο ψῃϊοῖ ΡΙαίο [48 οδ᾽ δα {{|ὸῸ ὈΟΟΥ͂ 
γήϊνον σκῆνος. ἼΠ6 δΔυΐθοῦ οὗἁ δαριθηξζ. ρσόορϑῦϊυ πδά 
ΡΙ]Δῖο ἴῃ νον. 
ΤὨ6 δητϑης (οπηηδηζδίοῦβ Ρ] ΔΙ Π]Ὺ ΒΗ ΠῸ δἰ θῃςοἢ 

[ο ἢ ἀτίϊς] 6, ν οἢ 18 ΠΩΡΓΟΡΟΓΙν [ΔΚ ἢ ΕΥ̓͂ Β0Π16 [ὉΣ 
16 ἀδηπηοηβίγδενα. 

Καταλυθῇ ἰ8 υϑεά Ψ} στοαὶ ῥγοργίειυ, βίποα {88 
ἰθγῖὴ νγ88 εἰηρἰογεὰ οὗ {Π6 ἀδβεγυοίοη, υ8118}}Υ στὰ- 
ἀν], οὔ βυϊϑίδηςθϑβ οἴβνοιυ Κιηά, 85 θυ ]άϊηρβ, ἰηοἰ υα- 
ἴῃς (πὶ οὔτῃς ἢυπιδῃ Ὀοᾶάγ. ὅο. ῬΠἢΠ]οβίγ. 1. δορῆῇ. 
1,9. (εἰϊοὰ Ὀγ ϑ'.ἢ]δυ5.) μὴ καταλυθῆναι τὸ σῶμα ὑπὸ 
γήρως. Απά 80 27οῇ. 2, 19. λύσατε τὸν νάον τοῦτον, 
ΠΑΙΔΕἾγ, [Π6 το }]6 οἵ ἷ8 θοάγ. [ἡ Μεαῖίί. 26, 61]. ἢ!18 
ΔΟσΏΒ6Γ5 δἰιειια ἰο πὶ [Π6 ἴογη καταλῦσαι. 

1. οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ ἔχωμεν, ἰ. 6. (48 ΤΥ εἴ8. ΘΧρ] Δ: 5) 
“ψὸ αν ἰαἰὰ τυ [ῸΓΣ τ18 ἀποκειμένην. ᾿Εκ Θεοῦ, Ἰ. 6. 
ηΔᾺ6 ὈΥ ΟΟοά, δηά {πεγοίογα αἰνίπθ. ΝΟΥ͂ [Π|8 15 

Ἐ ΤΏι5 ΤΒΕΟΡὮΥ]. (ἔσο ΟὨεγοοβί.) : ἐπίγειον. δὲ οἰκίαν σκήνονε, 
τὸ σῶμα ἐκάλεσεν" διὰ δὲ τοῦ σκήνονς αὐτὸ καλέσαι, τὸ πρόσκαιρον 
ἐδήλωσε" τοιοῦτον γὰρ ἡ σκηνή. Δηὰ ἃ ᾿{{|6 δἴτεγ :- “Ὅρα δὲ πῶς 
πρὸς τὴν ἐπίγειον ἀντέθεικε τὴν οὐράνιον" πρὸς τὸ σκῆνος, τὴν αἰώ- 
νιον. Αηάϑδο Ἰπεοοάοχεί δηὰ (ξουοη. 
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οὐ! φα δὴ οἰκία, 88 ορροκϑὰ ἰο {πε σκῆνος, διὰ ἰΒ ἐογιοά 
ἀχειφοποίητον, ὅὃζς. ΨὮΏΪΟΙ ΤἸΏΔΥῪ Ὀ6 ρδΓΑρἢΓΘΒΘΩ : “(ἃ 
ουβα ὑοΐ (ἰἰκ6 οἷν ῥγοδοπὶ θθβῃυ ἰθηϑιηθηῦ) πηϑ 8 
ψὶιἢ Παηάς, (404 ἰποτγαοίογα. πιογῖα!), θυ ἱπιπογίαὶ 
Βηα οἰογηδὶ [ἢ {6 ἤθανθπϑ." Οἡ {Π6 ἀχειροποίητον 
6 Οοπμηιοηίαίογϑ, δηϊὶοπί δη τηοάογῃ, Ὦδνα ταϊβοα 
παρά!688 αἰ Που (168. ΟΥ̓ ἰῃς όσον βοὴ του ἰακΚα 
ἐξ Ὅ ΒΔΕ Ὧο τη018 {πῃ δργμογ ἐδώ ὉΥ [Δ Ππ5, ἱ. 6. πὲ 
“σοῖς οὗ πΠαηὰβ ἮΙ Οἢ Ῥτόσυγε ἰοοὰ απὰ ἀτίηκ. Βυΐ 
{118 15 αυϊῖα 88:16. δοῇ]θυβ. ἰγοαίῖβ 1 ἃ8 0 ΠΊΟΤΘ (Π8Π 
ΕΧΡΙ ὩΔΙΟΡΥ οὗ [Π6 ἔτη “ἐκ Θεοῦ. Απά Ὑπεορῆγιί. 
δθ6π|5 (0 ἢδνα Ὀδοη οὗ {8 β8π1|6 ορίῃηίοῆ. Βυΐ [6 
σῖνθ8 Π0 ὕδιίοσ γθδϑοη [ἤδη {Π81 {π6 Ὠιδὴ ὈΟΑΥ͂ 18 πο 
χειροποίητον, γ᾽ Ὦ10}} ᾿ηἀ 664 15, ἴῃ βίγιοἴο55, {γα ; Ὀυΐ, 
1ῃ 8 ΘΟ δ ἢ 58η56, {Π6 [δῦ τΔῪ Ὀ6 δάἀμϊ66], 1Π85- 
τη σῇ 458 Βοίηρ Ὀεροίί(οη οὗ Τοσιηοά Ὀγ ὨυπηΔῃ ὈοΙηρ5, 
1 τᾶν 6 δα] ἴο Ὀ6 580. ἴη ῥτοοῦ δηὰά 1ΠΠυδιγαῖοι οὗ 
(μίδ᾽ ἡ ῃΘΘα ΘἾΪΥ τϑίδν ἴο {πὸ Κἰηάγοα ἴθγηι παιδοποίη- 
συς, οροίίδη. 8δὸ παιδοποίεω, παιδοποίητος, παιδοποιὸς, 
δηά οἰπού σοιῃρουηαβ ρογροῖυδ} } Υ οσσυττίηρ ἴῃ ἰῃς 
βεβί ψυίθτβι δὴ 18 (Ϊ σοηῃοσεῖνθ) Π6 βθῆβθ οἵ 
ἀχειροπ., ἰοῦ πὸ (τη δου 566 Π18 [0 Παν6 Ρ6Γ- 
οοἰνοά, οχὸσρέ ρογαρα ΤΠεοάογοί, ψῆο βαγ8 1ῃὰ 
ΑΡροβέϊβ ορροβθθ τὸ ὑπ᾽ ἀνθρώπων κατασκευδομένῃ τὴν 
ἀχειφροποίητο. Τηδ6 Αροβίῖθ, {π6π|, πιϑαῃβ (δὶ ἢ 6 
ξαΐυτα δηά ρ]ογθα Ὀοάν ψ|}} θ6 88 του σῇ δυρογίοῦ ὑὸ 
ὨυπΊδῃ Ὀεροίίθη δηά ἰογιηθα Ὀοάγ, 88 (ἢ 6 μα! ας 018 
οΟὔτἢ6 ὈΪαβ8θα δχοθθά ἴἢ ρἴογυ ϑαγίγ δῃὰ Ὠυδη 
τομάς ΒαὈϊ ΘΟ. 

{18 δἰγδηρα [πὲ ϑστη τοῦθῃς Οροαπηθηίδίοσβ, 88 
Μοτιις, Βοβθηχ., δηα Ἄνθη Μδοϊκῃ.,, βου] 80 δχρί δἱἢ 
ΔΆΔΥ [16 8014 Θ6ῆ86 οὗὨ ἰδ ἰϑγιῃβ οἰκοδομὴ Δ οἰκίω,; 
ἀ8 ἰδ ἀο. Μάδοκη. {πιωτ8 "ὦ οι ηρ 1688. (μδη 8Ὁ- 
δ. ἴο τϑῖοσ [Π856 δχργοββίοηβ, οὗ ἀπὸ ΘαΡΊΠ ἀπ 
Ὠδανθηὶν ἤοι56, ἴο [πΠ6 ΦΆΓΕΠΙΥ͂ πα Πϑαν δ  δοιὶδε 
οὗ {Π6 8818, ποθ ἰἴ ὁσσδβίοῃϑ ἃ σοηΐιβιοη οὗἁ [6 
τηϑίλρηοιϑ. Απηὰ Πα (π σοπηοη ΤΠ (ἢ ἀῦονα 
ΟΥ 05) υἡ ἀοΓβέδη 5 ἐπ ετη οὗ Δἢ δαγΊΠΙΥ ἀπα ΠΟΥ ΘΏΪΥ 
ἀιρεϊϊηρ; ἴτϑυϑίαἴίηρ ἐπενδύσασθαι “10 σοὸ ρεΓπιᾶ- 
ὨΘΏΓΥ τηἴ0,᾿ δηἀ γυμνοὶ “ ἀθϑίζυϊθ οὗ 8 Βαὐυιταιοη.᾽᾽ 
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μι τφ φουμὲ ὈΠΌΟ, ὁγ ἱπαϊοίουϑ ῬΠΣ]οϊορσ βὲ, νὴὶϊὲ 
δυπϑὺ δάδηἢβ ϑιιοῖ ἃ νἱοϊθηξ δῃἀ δι! ΓαΓΥ. οχροϑιτίοῃ . 
8ῃ4 8 ΟΘΙΩΠΊΟΣ ᾿ς ογργθίδιοῃ 15 δυρροτγίεἀ δν ἴῃς 
Ὀροί βογοίδιβ, 88 1 ἤᾶνβ βῃοψῃ [ἸῺ ΤΑΥ͂ ποΐδ ἴῃ ἰσδ. 
Μι. διαήβ, νϑγν ᾿αδμριρὸ , ΓΟϑίδίβ (ἢϊς ϑογνογείοη, βηὰ 
ὭΔΚΟ5 {π6 νρεὶϊΐ οπαη δα οδ]εοίίου, ὑπδί ἐνδυσάμενοι, 
ἐπ [Π6 Β86 ρϑββαᾶρα, ἢ γυμνοὶ, τηῦβὲ γαΐδγ, εἴζποῦ 
᾿Πογαγ οὐ πρυτγαίνοὶγ, ἰο ρυζηρ, ο ἃ ραγπθηΐ : 
ποῦ ἴο 5881Υ [πῃ 6 ἢᾶνε ΠΟ ἰπβίδησα οὗ {ἢ6 οοπ!ρουπὰ 
ἐπενδύσασθαι Ὀεϊηρ᾽ 1564 ἴῃ Δ ΟΠ ΘΓ 86η86 ; ἐσθῆτας 
ἐπενδεδυμένοι γυναικείας τοῖς θώροιξι. (ΡΙαξ. ἀρ. δέ6ρ}.), 
βῃἃ {ΠΟ 185 ὯἼΟ σΊθδῖου σΟΉ βοὴ 1ῃ (6 πδίδρ Ποὺ 
ἤδγα, ἰῇδὴ ψῆδῖ 185 οἴδη οὔβογνδῦΐα ἴῃ δὲ. Ραὺ δηάὰ 
ΟΠΕΓ ψοοά νγιῖογβ." 1 Τίαι. 6, 17. 1 σεν. 16, 9. 
Ἐρῆ. 2, 19 8)8ηὰ 20.6.1. 

Φ͵ καὲ γὰρ ἐν τούτω στενάβομεν .--ἐπιποβοῦντες, ““ ΕῸΓ 
(ν 6 να ἃγθ) 10 (18 ((θηΐ, ΟΥ ἢυΐϊ,) γα φτιοδη.᾽ 
Ἦρια ἰδόγε 18 δὴ 6]]}ρ8ὶ8 οἵ ὄντες, ἀπ σκήνει (ποῖ μέρει 
ΟΓ πράγματι, ἃ8 Ῥοί. “Ζερετ, Οτγοίῖ., Ἐδβί., Ψονγϑῖ.; 
Ἐοβοητη. δηα .43Ρ18 ΒΌΡΡΙΥ); 88 ἈΡῬΘΆΓΒ ΤἔΓΟΠ) νΟΓ. 4. 
ψ οΓΟ ἸΠ6ΓῈ 18 8η εραπαίοροὶδ, δὰ {[Π|8 οἰαυθα ἰβ 
αἰνοῃ οοιμρίείθ. Ὑπθ Ψογάβ ἴῶδυ 6 γαπάεγοὰ: 
“ Ἐρτ ψτὸ (1 γορϑδί), 85 Βοϊηρ, οὐ ὙΠ16 Βοΐηρ,᾽ ὅς. 
Στενάβξομεν, “Ὑ6 ΡῥΤΟΔΠ,᾽ 1. 6. πάθον {Π6 νϑγίοι αὶ 
ἀϊϑίγεβ568 δῃα ςδἰδιη 168 ἰο ν Οἢ {{ν6 ἔγα Πγ οὔ ἐμαὶ 
ἰαθοτηθοὶθ ϑ)θοίθ 8; δηᾶ (45 [ϑ.οαγ. βερθθδί5) 
ψι ἢ Ισπρίπρβ ΔοΣ ἱπηηογίδ! γ, [νου σοιηρᾶγο 
8 Ῥαγδ! ] οὶ ραβϑᾶρσα οὗ οι. 8, 28. καὶ ἡμεῖς αὐτοὶ ἐν 
ἑαυτοῖς στενάξομεν. ΤὮΘ ραγίοὶρὶ9 βθγο οίϑηβ ἔοσ 
νοῦ διά σοραΐα; α. ἀ. “ δηά, (οΥ 5ίπσθ,) Ψ6 ἰρμθϑν 
ἀδδῖτο." ΤΠ|6 ἐπὶ 15 (45 οἴδεῃ) ἱπίθηβῖνθ. ὩΠπ15 νὸ 
8 νοῦν οἴῃ υϑϑᾶ ὈῪ (ἰ γάθῃξς δηά σψδγη)-ϑαγίοα 
Ἀρομβῖϊο.. 

ᾧ, τὸ οἰκητήριον Εν »οὸ ἐξξ οὐρανοῦ ἐκενδύσασθαι. ϑ5΄6Π16 
ψουἹὰ ἱπίογργαὶ (ἢ 6 οἰκτήριον ΠΟ ΓΟΪΥ οὗὨ {πὲ ποαν η] 
ἀοιη!ο]Ἕυ, οὐ μαι αἰίοη, τηοπεϊομοά αὖ νοσ. 1. Βυς 
1 ΤΏΔΥ 6 αυοδιίοηο ΨΒΘΙΒΟΙ «ἀογ οί 6 ἰῃότα 
τη δὴ ν ΠΟΙ ἐπενδ. σαπηοὶ δάτηϊξ οὐ (Π6 5Β6η86 
“ 5ο 1πῖο, δηΐου Ὡροη." ΑἹ] τη6 681 (οπιπιδηΐδίογβ 
διεϊοηὶ δηᾶ τωοάθγῃ ἃγθ ἀργὰ εἱαί ἰξ οϑἢ ΟὨΪγ νὲρ- 
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ΗΠ ““ἴο Ρυΐ οἵἱ (45 1 ψ6Γ6) οπα ἄγεϑϑθ οΥἝσ (ἐπὶ) 
δηοίμοῦ," 80 Ρ]υῖ. Ῥεοΐορ. Ρ. 9288 ". ἐσθῆτας ἔπεν- 
δεδυμένοι γυναικείας τοῖς θώραξι. 6 αν ΟἿΪΥ ἴο 
ΒΌρΡοΒ6 ἰῃδί [Π6 Αροβίίθ ἤθσγα οἤϑηρθθ [Π8 ἔΌΓΠΊΘΓ 
τηοίδρδοσγ, ὃν ψ ῃϊοἢ τ 6 ὈΟΑῪ ᾿ψγ48 σοηραγοά ἰο ἃ λα- 
δἱἐαέϊοπ, ἰηϊο δῃοῖμοσ ὈΥ ν ϊοἢ τἢ6 ὈΟΩΥ͂ 18 σοιηραγοά 
ἰο ἃ σαγηιοηέ. ΤΠΘ6 ΟἾΪΥ ΠΑΓΒΠΉ 688 18, (δι ἰξ 15 

ἘΞ Οη (ἰ|5 σπδηρα οὗ τηθίδρῃου ἰἴ ΤΏΔΥ Ὀ6 ΟὈϑεγνθα {1|ὰϊ ἃ8 {Π6 
Ῥγεαρογθδηβ σοιηραγοὰ (ἢ 6 Ὀοΐγ ἴο ἃ ἑεπέ, (ογ λιξ,) ἴογ {π δοι!]}, 80 
αἰά της Ρ]Αιοηἑβῖ8 ΠἸ Κοη ἴΐ ἴο ἃ υδφένιεπέ. Τῆι (οὗ [ἢ6 ραββαροϑ οἰϊοὰ 
ὃν Ῥγεῖϑ8.) Ρ]αῖο, 356 ν. πονηρὰς ψυχὰς ἔχοντες ἠμφιεσμένοι εἶσιν 
σώματά τεκαλὰ. Τὸ νηοῦ 1 δαὰ ὥγπεβθ, Φ68 ο. μηδὲν ἡγεῖσθαι 
δεινὸν, ἀναχωρῆσαι τοὺ θυλακίου τῶν κρεὐλλίων. Μακ. Τγγ. 18, 4,1, 
439. τῆς ψύχης----καραδοκούσης τὴν ἀπαλλαγὴν τοῦ δυσχρήστον 
τούτου περιβλήματος. ΑΒο]}}. Ἴγεη. Ερ. 58, Ρ. 408. ἥν (5ς1}. ψύχη») 
ἐὼν μὴ μεταμφιέσῃ. 

ὙΠία, δοὰ υἱιαῖ (Ὁ]]ονν5, δοδοεῖίς;. Π]υδίγαίοο ἔχοι (ἶ6 νυτί τ ηρε 
οὗ (6 ψεννε : δηά (πουρὴ 1 σδηποῖ δοοοάθ ἴο ἴῃ ἰηϊεγριείαίίοη 
δαἀοριοά Ὀγ ἴ6 Ἰεαγπεά (οπιτηθηΐϊβδίοῦ, γεῖ, 85 ἢἰ8 Σεηλγκ8 σοηϊαίῃ 
ται ἢ συγίοι 5 ἱπίογηγδίΐοη, 1 5}4}} ἰηδεσί ἤθη, τυ ἢ [Π6 Ομ ἰβοίΐοη οὗἁ 
{6 1] ϑίγαςῤϊνα Ἔχ] ς68. 

1. 10 πιιϑῖ ὕε οὐϑεγνεά, (πὶ {π6 Ηεῦγενν ποτὰ ΨᾺ δίρῃ δ οἷγ- 
εμπιαατὶ αἰϊριά τε, οΥ ἱπειγμοίωτη 6426. 11. ΤἼΘ “76νν8 δβοῦῖ δε ἴο ἴῃς 
80ι}} ἃ νοϑίπηδηΐ Ὀοΐῃ ἴῃ τ 8 1ἴ6 ἀπὰ ἴῃς ποχῖ. [{Π|. ΤΠΕΥ πιδϊηἰδίη 
ἴπ6 ργδ-εχἰδίδηοα οὗ Ὀοϊῃ, 1. 6. ΔΓ (παὶ (Π6 δου πδ8 δἰγεδὰν ἃ 
οονεγίηρ;,, νυν} }]16 86 γεῖ πἰἀάδη ὑπάον ἴπ6 (ἤγοης οἵἉὨ (ἰοὰ, ἀπά 88 γεὶ 
ὩὨοΐ οἷοι ῃεὰ νυ ᾷ Ὀοάγ. Ι΄, ΤΏΙ υεδέπιεπί ἰΒ πο Οἴπεῦ τἤδη ἵνῆδὶ 
ἴν6 08}} {Π6 ἐπιαφε 9 Οοὐ, Ὁ] Ο ἢ ννα8 ἰοσῖ ΌΥ (Π6 [8]], ἀηὰ 8. ἴο θὲ 
Τεβίογο ἴῃ ἴῃ6 ποχὶ [ἴ6, Υ. Αἴος ἴῃς ζ4]1, Αάδῖῃ δηὰ 41 τγῆδῃ δγὰ 
δἰτρρεὰ οὗὨ {Πἷ8, 88 ἸΟη Θ᾽ 88 6 Ὁ χϑηγδΐὶη ἰΏ δίῃ, δῃὰ ἤθη {ΠΥ 8.8 
δβαϊὰ ἴο Ὀ6 πακεά. Υί. Τῇ φοοὰ ἃτῖὰ εἰοίδεά τπογονν ἢ, 85 βοοη 88 
[0:6 βοβδοπίηα Ὀορίιβ ἴο ἄνν6}} ἴῃ πε. ΥὙΙ. θη {ἰὸν ἀγα 
οἰοι ῃεὰ τπογενί ἢ, {Ππ6ὴ ΤΏΘΥ ἀγα δηδοϊθὰ ἴο ρογΐοσα ροοά ννόογῖϑ, 
ὩΒΥ, Ἔνεῇ βοϊωδίιηθϑ ἴο ΨΟΣΚ τηΐγαοὶθθ ὙΠ. Ηδησα ἴτ 18 ἴῃς ἀυΥ 
οὗ ἜΥδεσῪ οὔθ ἴο Ῥγέβϑεσγε {8 νεϑίγηθηῖϊ ῬΌγο, δπὰ, 88 [ἌΓ 85 ᾿ἴεα 
ἴῃ δία, ννἱουϊ βροί. [Χ. [ἡ 116 δἴεγῃδὶ (πΐ8 νυνὶ} Ὀ6 ἃ τοϑιτηθηῖ 
ἔον {1χῈὲ δου], οὐὁἨΎ Χδί εν δὴ ογπαπιοπέ δββδιζηθὰ ἴο ἰΐϊ ἔοσ {6 νἱγίυθθ 
Ῥγδοι σε ἴῃ (ἢ 8 νον ὰ. Χ', 'ΓΠΐβ σα θβϊδὶ νϑϑϊτηθηΐς (ΠΟΥ ἀδβοσῖθα 
8ἃ5 Ἰιυιοϊά, 8ηα τγδαϊδηῖ, βιιο ἢ 88 οὐ [{ἰ||86 δαυτί ἢ ἢὩ0 ΟἿδ σδῃ δἰϊβίη. 
ΧΙ. [Ια ἰ58 ποοδέδατγῳ ἴοΣ ἰ6 800] ἰο Ὀ6 οἰοίμεα νυν τΐβ νεδιιμρηῖ, 
ἔογ, [1}} ϊ 16. οἱοϊῃοά {Πογαν ἢ, 11 οδηηοὶ Ὀε ο]ὰ (ἢ6 τηδ)εδβίγ οὗ 
Οοὐ. Απὰά 80 ἰδῆς Δροβῖϊβ ᾿ἰπηβϑὶ , 1 Οον. 15, 58. 88γ8 ἰΐ 15. ἤθ6668- 
ΒΆΓΥ ἴον ἰλὶς πιοτέαί ἰο μμὲ οπ ἱπιμιοτίαἰιῳ.." 

Βοδοεῖίρ. ἴδῃ δ) {Π6 ἔο!]οννηρ δρρὶϊοαϊίοη : “’ ϑίῃοθ, 
{Ππογεΐογο, {6 Αροβῖϊθ δρθβϑῖκα Ὀοτἢ οὐὁὨ δῃ ἠαδὲέυέΐοη, πὰ 8 σεεἐπιεπξ, 
ἢ νος ἢ Πα ἰ6 ἰο ὃα οΙοιΠοά, ἰτ ἰδ οὈνϊουβ (ἢδῖ ἢ6 Ση6ΔΏ8, Ὡοΐξ 8, 
Ἑογροτοϑαὶ, Ὀυϊ ἃ βρί εἰ] νϑβίτηθηΐϊ, οΟο(μαὰ νυ ἢ νυ ϊσ 6 ἀἰδϑίσγοθ ἴὸ 
δηἴοΓ (ἢ6 Ὠεανθηϊν κίηράο.Ὁὁὁὁὃὃ. ᾿ Ἴ 
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ἰηίγοἀιιοεά ἴπ εἰ)6 δαπιὸ βοπίθησα ψ ἢ} (ἢ 8 ργϑοδαϊηρ, 
δη ἰπογείοσγα ὄσαι88ε8 δοιηθνῃαί οὐἨἠ ἹΠΟΟΏΡΤΌΪΥ. 
ϑιιοῦ ζῃηρσθ, ἤοννονογ, ἅτ ἔγεαυθηΐ ἴῃ (Π6 Ῥοριυ δ 
ϑίγίθ, ΔΎ, ποί ψι οι ἐχδιηρίὶς ἴῃ (6 68, ψΥ 618 
οἵ Δπιῖ αι Υ, οβρθοίαιν Ριπήδγ. 

11 ἰ5 ρα ἔγοτι {Π|656 ψογάβ (οϑρθοία!  Υ ἤθη σοιῃ- 
Ῥαιοῖ ψιἢ ἃ Ρ4ΓᾺ116] ρδββᾶρα δί 1δ, δ1., (δαὶ [Π6 
Αροβέϊβ εγθ ργοΐξβββθβ 8 ψ]βὴ (0 ρῃιξ ΟἹ, 88 ἃ νρϑί- 
πιθηΐ, (ἢ15 σἱογιῆθα ὑὈοαν, ἱ. 6. δηίογ ὩΡΟῺ 6 Ὀ] 580} 
ἱπ γι ΠΥ ψἰποαϊ ραϑϑίηρ ΤΠγοῦρῃ ἀθαῖμ, νι ]οἢ, 
ἃΦ Ἧ6 Ιράγῃ ἔσοαι 1 (ὐοχγ. 15, 6]---ὅ8. ἀῃᾷ 1 Τῇι688. 
4, 1δ---17., Ψ1Π ἢοῖ θ6 {Π6 Ἰοΐ οὗ {π6 γι θοῦ ψῆο 
ΔῈ Α΄ῖνα δὶ ἴῃ ἀδὺ οὗ Ἰυάρῃηοηί. ὅδ66 πίοσ ἴῃ 
Ηλδιηπ). δηὰ 5]446. 

2, τὸ ἐξ οὐρανοῦ, 18 ὉΥ αἰπηοβὲ 4] (ὐοτητ θη ίδίοσϑ (ΚΘ ὴ 
88 8 Οἰγουπ) Οὐ ΠΟ [ῸΓ οὐρανίου. Βυΐ {818 ΒΘΘΙῺΒ 
βυτπρ ἄονψη 1Π6 586η86. [1 β8ῃουϊά ρμῥγϑίδν. βυρρὶ γίης 
ἰδόμενον, δΔῃ ψουϊά [ἀκα οὐρανοῦ ἴον Θεοῦ, ψὨ]ςἢ 18 
οἴδη 80 υδβοᾶ ; 88 Μαῖϊ. 21, 25. ““ τῆς μαρί8π, οὕ ψοῇη 
Ἡ ΟΠΟΟ 88 107 ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐξ ἀνθρώπων" ΜαΙκ 11, 
80. 1υΚ6 15, 18 δηὰ 21]. 20, 4 δηὰ ὅ. Φοῆη 8, 118. 
Ἡδρῦγ, 10, 25. τὸν ἀπ᾿ οὐρανῶν (ἰ. 6. (γί5). Ὑ]ΙΘ 
ορεηρ δὲς ΡΉΓα586 οσσΌΓΒ ἴῃ 9οἢ. 8, 97. ἐὰν μὴ ἡ δεδα- 
μένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. Αηά {18 15 σοηῆγηθα Ὀγ 
τῆ δητϊίαπὶ (οχημμεπίδιοσθ.Ό. ὙΠὺ8 ὙΠΘΟΡΉΥΪ. 88 γ8 
116 580 φδ]]οΩ, ποί {πὲ [ἰ ἀοβοθηᾷ8 ἔγοιῃ ἤθάνϑῃ, Ὀυὲ 
ἐμαὶ νὰ ἢᾶνο, (88 ἐξ ψ6γ6, β6ηϊ ἔγτοτῃ θη ς 6) {(Π6 τὴν 
τῆς ἀφϑαρσίας χάριν. Απάὰ 50 ΤὨὭροάσοτοι δηὰ (ου- 
τηθῃ., 8}} ἔτοπη ἘΜΩ͂Ν ἼΠοΟΥ, Ὠόψνόνοῦ, ἀἸὰ ποῖ ἢ 
οὐ ἰῃς ἴσως 56 η86 ΟἵὨ οὐρανοῦ. 
ἢ 15 τ μεν τουβαγκοὰ Υ {86 δηζίθηΐ (οιημπημομία- 

[οΓ8, {πΠ8''. (ἢ: Αροβιῖθ πηϑῖκθθ υ86 οὐ [ἢ (θγιη οἰκητή- 
ριον Δη ποί σκῆνος, 8ἃ5 Ὀοΐηρ Οη6 ψὨϊοἢ ἢ88 ἃ βίγοηρος 
ποίου οὗ οομ(ϊηυδησα. 

8. εἴ γε καὶ ἱνδυσάμενοι, οὐ γυμνοὶ εὐρεθησόμεθα. 
Ουη τδὲ σοποίγεειίοη δηά β6η86 οὔ ἴμεβε ννογάϑ πε ἣν τἢ) 6 ἀη(ἰοδὲ 

ποῖ τηοόογη (οιηππγοηίδίοιβ ἄρτοα, ὙΠ δητίθης Ο(οσαμηθι δίοῦβ δ} 
τεμῃά ἐνδυσάμενοι, τ5 ἴῃ ΟἿ γγοδεηΐ ἰεχί ; δὶ ἐνδυσάμενοι {ΝΩΥ͂ ὁ - 
μβεὰ τὴν ἀφθαρσίαν, '.6. σῶμα ἄφθαρτον, δηὰ ἃἱ γυμνοὶ, δόξης; 

ΥγΟΙ͂, ΨἹΙ. Ι 
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4. ἃ, “ΤΕ Ἰπἀδοεὶ ἴϊ ΠΥ 8δὸ ὕ6 (παῖ, ΔΙ͂ΕΙ δϑδυτηϊηρ {Ππἰἷδ σοιτυρι δία 
ὈΟΩῪ ννα δ}8}} Ὀ6΄᾽ ποῖ ἔουμαά ἀδρείνοεά οὗἁ δ]ΟΙΥ δηὰ δεςεμίδποε." 
““ ΕῸΓ ἃ]] πηέπ (84 Ὁ {Π6 0} νν}]} ρα οα ἴῃς οἰοιϊπίηρ᾽ οἵὁ ἱποογγυρτίοη, 
Ὀυϊ 41} νν» ἢ] ποῖ ραγίακε οὔ ἴπθ ἀϊνὶπα ρίουγ."" ΤΠΐ8 Θομβῖγοοη, 
ἱπάςοα, 566 }}8 ἴυ δ δοοινδῖα ; ὈυΓ ἴΠ6 6} μ818 6 ἴοο δι ὈἐΔΥΥ ἴο Ὀ6 
δαπἰ(οὰ ; ἀπὲ Ὦν. οάάνγι ἀρ;ε᾽ 8 ἰοτεγργοϊβιίοη, 88 θεϊπρ' αἰδοὸ Του οα 
ΟἹ ἼΠ6 δαυλδ 6}}}ρ818, (ἰοῦ νυ ἃ ὨΑΓΒΠΕΓ ΔΡΡ Ιοατ] 0), πιυϑὲ 
Θαυ 4} }γ θὲ τοὐοοϊεὰ, Οἰδεῦ τποάεγηῃ Οοτηιηθηΐαίοῦβ νν 0 γεϊαΐϊῃ {ἢ 6 
ΘΟΠΊΠΊΟΙ} ΓΟΔΪΪΏ 95, ργΌρΟβ6 νατουϑ ἰηιογργείαιοηθ. Ἠδιηζ. δ 68- 
ΨΟΙΙΒ ἴο γσείηονα (Π6 αἰ ΗΠ ΟΌΪΥ ὉΥ δἰίεγίηρ τΠ6 μαποίυδιϊοη; ἴπ 8 : εἴ 
γε καὶ ἐνδυσάμενοι, οὗ γυμνοὶ, εὑρησόμεθα, νἱίτῃ τη 6 ἕο] οτν 6; ΘΕ ΏΘ86 
“Τΐ, ἱπαδοα,, γγβ 8}4}}, Παρρῖγ, Ὀ6 διηοηρ ἴῃ 6 πα θεΓ οὗ τ 86 ΔΙ (ἢ- 
ἔι! ΟἸὨγιδιίαπβ, ννῆο νυν} δ6 ἐοιηά οεἰοέλοά ρον, ποῖ πακεά." Βαϊ 
(18 ἀδβίγουϑ ἴβο σοπεβίγυστίοη, δηαὰ νου]ὰ τεχαΐτε ἐνδεδύμενοι. Βο- 
ΒΕΏΠΊ, 888]ρἢ5 ἴἢ)6 ΓΟ] ον ρ᾽ δεῆξε : “"Νβϑδῃ ἰῇ δἰϊει ν ἃ ΠΟ ρϑηλίυδ 
ἀεϑιϊςατὶ ΘΟ ΡΟΓα οσΐταιβ, ϑεὰ παδανίμουβ οπηπῖηο οὐγρυδ." Βιὶ (λ18 
δ6η86 ὁδηηοΐ νγ6]}] Ὀ6 οἰϊοϊι6ιἱ ἔγοαη ἴἢ6 τνογά 3, ἀπᾶὰ νοι Ἱά ποῖ ὃ8 
δρύθθδα (ο (ἢς οςοηίεχῖ. δ εἴβ. ρίνε [ῃ6 ἔο]]οννΐηρ; Ἔχ ρἰΔ δ ἢ : 
“«Ορροηΐϊ νεβιϊῖοΝ, ἀἷδ }υ]οἰϊ δι ρεγβίϊ68 ἢ 15, ;. 6. ληΐο δηλ ἴδω 
τηογία δ." Βυὶ (ε[͵ἷ8. ννουὰ γεαυΐγα {Π6 δᾶγωθ σοηβίγυοσιου 85 ἴΠ6 
986 ἰαϊά ἄοννῃ Ὁγ Ηδηλη., τ οἢ 18 εν ἀθηιν ᾿πδα παι ἰδϑῖ]θ. Βαβι 68, 
{π6 86 η86,  ῃοἢ 5. ΠῚ ΘΓ Πν {{|8.: “΄ πορίηρ; [Π8ἴ ννα την ὃ6 ἑουπά 
αἰϊνε, δια ποὶ ἀδαά,᾽᾽) 18 ἔθ] δηὰ ἔγίρ! ἃ. ὙΤῇα ἰηϊειργείδιίοη οὗ 
ΗἩατγάγ, (δἀορίοη Ὁγ Μν. 51446) γὲὶε]ἀ5 τῃ6 νΟΥῪ βδϑῖηβ β6η88, 8ῃη64 ἰῃ- 
δε δβδοθηλβ ἴοὸ πᾶν Ὀθεη ἤοιπάεα οὐ ᾿ῆεῖθ. ἜθοΥ δι αοανοὺΓ ἴῃ « 
ἀεοὰ το ϑυρροτί {πεῖν ορἰηΐοη ἔγοπι ἃ γειηδιξκ οὗ Βοθ, (μαῖ [Π6 Αμοϑβῖ!α 
1.868 ἴῃς Ρ]αιοηὶς βεηβ8ε οὗ γυμνὸς ἴο ἀεηοῖα ἔπε ἀεαά, ἀπά ἐνδυσά- 
μενοι ἴο ἀδηοίς {{π6 ἐυΐηρ; 848 ΡΙαἴο 277 ο. ὅτι ἡ ψυχὴ γυμνὴ τοῦ 
σώματος παρ᾽ ἐκεῖνον ἀπέρχεται δηὰ ΕΠ] ΐαη, Α. Ν. 11, 39, τοῦ δὲ 
βίου ἀπελθόντα---καὶ ἀποδυσάμενον τὸ σῶμα, καὶ ψνχὴ γεγενημένον 
γυμνὴ [ἱέρακα]. Βαῖ (8 16 ηοἵ αυϊΐα ἃ βαϊἰδἴδοϊοσυ ργοοῦ ἰῃδὲ 
γυμνὸς ΜΒ 80 υϑεὰ Δὐβο]ἴοὶ]γ ; δηὰ {πᾶὶ τΠ6 Ῥίαίοπὶεές ετημ]ογεὰ 
ἐνδύσασθαι ἰη [86 86η85. Πεγα γεαυϊγεά, {Πγα ἰ8 ποῖ ἴΠ6 ϑῃηῃδάον οὗ 8 
Ῥγοοῦ. Νὸον 15. ἱζϊ ργοῦδῦϊα (παΐ {πὸ Αμρμοβι]ὶα ἰζῆθνν δὴν {πίηρ ἀθουϊ 
{πε Ρ]αϊοηὶσ Ρἢ Οθορῆγ. εβίαεβ, (6 86η56 (1 Γεμεδί) 15 ἔγὶ οἰ ἃ, αηὰ 
{Π|6 ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ἰδιυο] ρος]. [[{ του Ἱὰ τϑα ἴπ6 Αροβϑιϊ (γῖοα 
ΘΧΡΓΕΒΒ ἴΠ6 8816 ν»]8ἢ, ΠΑΙΔΘΪΥ, ἰῃΠαΐ ἢδ τηϊρΐϊ ἢδ Δ] σε ἴο ραϊ ου 
ἢϊ8 Ἰποογτυρι! 016 ὈΟοαΥ, σιτποιΐ πανίηρ; ἴο ρμὰὶ ΟΥ̓ }13 σοτγγιρι]6 ὁη6 
ὃν ἀεαί. ΝοΥ͂ ἰΐ 18 ποῖ Κοὶγ παῖ π6 Αροδίΐδ δῃουϊά δανὸ θθθῃ 
0 δηχίουβϑ Βθουἴ᾽ 80 ΟῚ υπϊηροτγῖδηϊ ἃ ροϊηῖ ; ποῖ ἴο βδῪ ἰῃδί (ἢΐα 
νου ἃ Ὀ6 ἱποοῃδίϑιοης ἢ (ἢ Θουγδροοιβ Βρὶ τὶς Ἔν γΥ ὑυῇθ γα ΒΒΟνΤΏ 
ὃγ {᾿αὸ ΑΡροϑβί]ς. 

ὕμάδν {1686 οἰγουτηκίᾳηςοθϑ, ἴ οαηηοὶ θα. (ἰΐηῖκ (δὲ [ἢ6 οοπεπιοι 
οομϑδίτιοξίοπ ἴα ἴο Ὀ6 τοϊαἰ δα ; ποιῇ ποῖ 6 ὀοπεπιοπ τοααΐηρ. ἰ 
σου σεγίδί ἢν δἀορὶ ἐκδυσ., νἱτ δοῖηα οὗ {ΠπῸ ποθ δηιϊοηὶ Μ9595., 
(π6 Αγαϑίς Ὑεγβϑίοη, ϑδαναγαὶ [,δ(΄ω Βα ῃθτβ, απὰ (νῆοβα δυι ΠΟΥ 
γε σἣδ νυ ἢ τὴ τῆογα τῃαλη {Π|81 οὗ 4}} {π6 1, αἐὲῃ Εδῖθ618) ΟΠ γγϑοαί., 
ὌΝΠΟ ον άδητ]γ ἰπιβεὶ δἀορίοα (ἢ 18 τοδαΐϊηρ, ᾿πμΠου ΡΣ ἢ ἢ 50 ποίϊοθϑ 
δηΐ εχρίδϊπβ ἐνδυσ. [ἴ ἰδ δίγδαηρ ιπαΐ Ογεδῦδορβ δϑῃουϊὰ ἢδνα 
«οπὑοὰ 80 ἱπιρογίδηξ δὴ δυιπογὶῖγ. ΤΏΘ γοδάϊΐϊηρ 89 αἷϑοὸ Ὀθθῃ 
δὐορίοα Ὁν Ξ0Π16 ΠΟΘ Γη8, ἃ85 Βεζᾷ, ΜΙ], Ρυ]ο,  ε}19, δ. οι. δὰ 
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οἴδεσα. Απὰ {τα Μ8. δυι ποεῖγ Ὀ6 (Πουυρἢϊ ννϑὰκ, 1 νου οὔβετνθ 
ταΐῖ ἐκ δβηα ἐν δῖε σοῃ(: τ} }ν σοη ουηήσά. 

[{15 ργόρμεσ ἴο οὔβεγνε, (οι ρὶι " Πα5 θεΘη πηοίϊοοα ὃγ (Π6 (οιῃ- 
τλθηϊδῖο 5) [Παϊ {{Π|6368 ννο! ἀ9 εἴγε---εὑρεθησόμεθα τε ρμαγεπίἠοἐϊοαί. 
Ἐυτ (45 1 οὐκεγνοϑά οἡ νϑῦ. 4.) 106 σογσάβ καὶ γὰρ οἱ ὄντες, δια. δἱ 
ΕΓ. 4. ΓΘ, ὈΥ͂ σρηδ]ο 818, ἃ "δρεςτοη οὗ τυμαὶ ννὰ8 δαϊά Ὀδίογε {{Ἰ6 
Ρϑγεητ εις] οἰαι86 νγᾶ8 ἰητγυαιοοα. 
Τῇ οἴδυδα, ᾿ἴ ταν Ὁς Οὐϑεγνθα, ἴθ Ἔχ ργοβϑϑά σ]1}) δὶ ρμτοξοιπά 

δπὰ ποαγίίεῖϊς απ Ὑ οἷ ον ψπεγα αϊδιϊηρι δηο8 (ἢ 6 
Ἀροϑί]ε ; γαῖ 1 δββθηΐ ἴἰὸ {πὲ δητίθηίβ, τη ἐΐϊ νν88 τηϑδηῖ ἴο ἱηουϊςδία 
ἃ ἰεβϑοη οὗ Ὠιυιηλ}Π1 } οὐ [Π6 (ον ἰδη5, δά, ἱη [ἢ18 νίδανν, ΠΊΔΥ νΘΓῪ 
ν6}} Ὀ6 οοτηραγεὰ πὶ (παῖ ἴῃ 1 (ον. 9, 237. ““ 1εδῖ ταὶ τῆθη 1 ἴᾶνθ 
Ριθδοιδα ἴο οἴπειϑ, 1 πιγϑοὶ ἔβμου]ὰ 6 ἃ οαϑί ἀννᾶυ." ὙΠθυε, 866 (ἢ 8 
ποῖΐθ, [ ἰ6, Πονγενεσ, οὗ ἐϊπηρογίδποα ἴο δβοογίδϊίη ἰἢ6 βδοῆβὲ οἵ 
γυμνοὶ. ϑοιηδ (οιηιηθηίαδίζογθ, Ὀοῖῃ δηζίθηϊ δηἀ τηοάἄδγη, ἢδνα 
ἰηξεγγοά ἔγοϊῃ [18 ἰδῶ, (πὰ ποῖ νοΐ οουηϊδηδηςα ἔγοιῃ (ἢ 6 
οοηίεχῖ) ὑπαῖ {πὸ νυὶς καα νν}}}} δ Ἰεπ ποῖ ΟἿΪΥῪ γυμνοὶ, 88 γτοραγ 8 {Π|6 
ἱποογγιρίῖ} [6 Ὀοάγ, Ὀὰϊ Ἔνθ 856 γε αγβ αν δοὰνψ αἱ αἰΐ, ἱ. 6. ΝΝ}}} ἢοῖ 
δὲ ἙοΪοι πε νυν (ἰοὶν ΌΣΟΙ τογίαὶ ὈΟαΥ, ἀπά (παὶ οπἡ ἔλθ εομὶ, 
(πο ἢ αἴοησο τη σοί η8,} εοἰϊἑ δ αὶ οί ϑιοἢ ρμπίβῆπιοπίς ας 
Οσοὰ «Παίς, ἱπ ἠδ γμπίΐοο, αὐαγά. Αῃὰ 1] τῃγ5ε] Ὁ ἔογιηοεὶν δὐορῖοά 
(5 ἱπιογργεϊδιοη, γοηάογίηρ (ἢ ρᾶΒΒΑρΡ 845 [Ὁ]ΠΠονν8: “ (Ηορίηρ) ἴξ 
50 θὲ τΠαῖ αἴϊοσ ῃανίηρ ρυΐ οὔ (οιιγ πιοσῖαὶ! δηὰ σογυιρίϊθ!6 Ὀυάγ), 
ἴγ8 ΓΩΔΥ Ὠοΐ Ὀ6 ἔουηή (Όγ {πε Ἰμοτὰ δἵ ἴῃ ἄδγ οὔ Ἰυάρηγοηῖ) πακοί, 
δηὰ ψἱζῃοιϊ ἃ Ὀοάγ, (45 ἴΠ6 ννοκεα)." Βυῖ (8 τιοὰθ οὗ Ἰῃ ΘΓ ρΓο- 
ἰΔιΐοῃ βεεπηβ ἴο ὃδ ἴου Δι ἴΓαΓγ. [πον Γαίου ἀεβοηΐ ἴο {π᾿ ρὸ- 
ὨΟΓΆΪΥ οὗ δηζίθηϊ δηιὶ πῃοάθγῃ Οομῃητηθηϊαίοῦβ (566 5] 6), νγὴῆὴ0 
τη (παῖ ἢ [Γαι ἀ068 ἢοΐ ὨΘΟΘΟΘΑΓΙΪΥ ἢ μἷγ, (παῖ τῆς απίαϊΠδι} 
δηά τε)οοιεα νν}}} ἢ ιτὰ πο δοαϊε8 αἴ α]ϊ; οὐἷγ ἴπαΐ {πὸ ν ἢ} ὈᾺ πακοὰ 
85 ΓΆΓ 85 Γορ "48 8 ΠοΆνΘΗΪ Ὀοάγ, [Π8ϊ {ΠΟῪ νν1}} οί ὑυα οἰοῖ πο ὕμοῃ 
ἴῃ 1ἴὴ6 β86ῆβ8ε ἰηἰθηἀοα Ὀγ ἴπΠ6 Αμοσϑῖῖϊθ. Αηά {})15 8 εἰ ΓΟΠΡῚΥ σοιηΐε- 
Βδησρα ὈῪ {πε μιεοεϊηρ νον θ; Ὁ Ὀγ γυμνοὶ ἴἢ6 Λροδί]6. 56 618 
ἴο πη μριγπίε ποιά οἰ, ἐδ6 ἐπένδυμα γιὲ δεξοτα πιεπίϊοπθιί. ΤῈ 
(818 ἱπιογργείαιίοη ὃς δάμη ε4, (45 1 τὨΐπὶκ τ οὐ ρἢ 1), ἰτ Μ}}}} δύγον 
ἔο!ονν τπδὶ ποι ΐηρ οαη θ6, νυ σεγίαϊ ηἴγ, ργοπουηοσά οἡ ἴΠ8 ἢδ- 
ἴυγα οὗὨ [πὸ γεϑυγγθοιίοη οὗἉ {πὸ υῦϊοκοά ; αἵ ]οδυῖ, (θαι ποιιίηρ ἤέγα 
δα ἢ85 ΔΗΥ Γεΐοιεῃοα ἴο ἐμέ. Αμα (ἢ 8, Ἰμα θα, βθοθιβ τηοοῖ [ωοῸ- 
θ60]6, Ἐβρμεθοίδ!]ν 85 ἴῃ 16 ἤΟγ σορίουϑ ἀἰδουιβοίοη οἡ {15 1Ἰη 16 6511’ 
δ Ὀ)εοῖ ἴῃ ἴΠ6 ἔογιηον Εἰ ρί8:]16 (ν Ἀ]Οἢ ἴι 18. οἷδαγ ἴἢ6 ΑΡροβί]ε "88 "6 γα 
ἴῃ τα), ᾿ς 5 δοϊςηον]εάρεα δγ {{Ἰ6 τηοϑβῖ λα] οΐου8 Οοτμπιοηίδί οὐ 
ἀπδὲ (Π6 Αροϑῖϊα ἢδ8 γεΐογεησα ἴῃ 81} {πᾶ 6 βαγ5 (ο {Π6 γοϑγγοοίίοη 
οὗ {πε τὶρλέεοιϑβ οπίῳ. Ὑπογοῖογε (ἢ 4ιιθϑ( 0 845 ἴο {6 δίαϊε οὔ {16 
νϊοκεά νν}}} πανα ἴο Ὀε ἀεοϊἠοαὰ ΒΥ ΟἴἾΟΓ ραββαρε8 οὗ δογίρίαγα, οὐ ΌγῪ 
ἱπίετεπεος ἔγοτα νεϊιαῖ ἰ6 ἴἤθγα ἔοιιπα, ὉΜ1 ΠῚ δυο ραβθαροθ γα αν 
διογα ἠοῖ ηρ ἴο ἀο; γεῖ 6 ΓΩΔΥ δ6 ρογιηϊ (6 ἴο Οὔβογνθ, {Ππ|ιῖἴ (Πο τα 
8. Π0 οσσδδίοη ἴο ΒΌΏΡΟΘ6 [παῖ {πε ῖΓ δοάΐο8 εοἰϊέ ποί δε ταὶδειἰ, ἃ8 ΜΝ }} 
85 ἴοθε οὔ ἴπ σὶρ ἴδοι; [86 ΥΘΆΘΟἢ85 ἴθ Ψ ἢἰοἢ ννου]ὰ ὃ6 Βα οι 
οἴ ρίδςοο. 

80 {παΐ, ἀροη {πὸ νυν λοΐθ, ἴΠ6 ἰντι6 86η80 Οὔ ἢ 6 ΑΡροβίϊε 15 αἰἰδϊηβα 
Ὀγ Τποοά, (ποτα ΟὨγγ8.} Μ}10 τυγί[68. 858. ἔο ον : Πάντες μὲν γὰρ, 

ι ὁ 
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ἄνθρωποι τὸ τῆς ἀφθαρσίας ἔνδυμα περιβαλοῦνται, οὔχ ἅπαντες δὲ 
τῆς θείας μετασχήσουσι δόξης γυμνοὺς τοίνυν καλεῖ τοὺν τῆς δόξηε 
γεγυμνωμένους, οἷς ἑαυτόν συνέταξεν ὃ ἀπόστολος, μετριάϑειν καὶ 
Κορινθίους καὶ πάντας ἀνθρώπους διδάσκων. . 

4. καὶ γὰρ οἱ ὄντες ἐν τῷ σκήνει στενάϑομεν---δωῆς. 
ΤῊΐ8. (88 ἴ Ὀεΐογα οὐϑεγνϑ) ἰθ ἃ γορει ἴση, ΡῈ δρδηδίεμδὶμη, οὗ 

ναὶ νγὰ9 νττῖοη ἴῃ νασ. ὦ., ᾿η ψηϊο ἴπ6 Αμοβίϊα ὄχρῦθϑϑεθ ἢὶθ 
τησδηΐης; ϑοπηδνν παῖ ΠΟΤῈ ΟἰδαγΪγ, ἃ9 ἰπ ἴπ6 οαβὸ οὗ στενάθομεν βα- 
ρούμενοι, ἰ. 6. νεῖρῃεὰ ἀοννῃ Ὀγ οαϊαπ ἶο8, ἰγῖ818, δηὰ ἰη ἢ ΓΠ} 1168. 
ἜΦφ᾽ ὦ, ἱπαδηιμοὶ, αβ. ΤΙ 5 δῆιοννβ (ἢ6 παίαγε δηα Ἵχΐθηϊ οὗ {Π|6 νυΐϊβῇ. 

ἴῃ (86 ἰηϊογργείαϊομ οὐἨ {}}}8 νεσβα, δ8 ἰῃ (ἢ ργεσθά ρ᾽, ΠΊΔΏΥ͂ 
τηοάογη Οοιμιηρηίδίοιθ, ἔσομαι ατοῖ. ἴο (Ὧ6 μγοβεηΐ ἀλΥ, αἴ γυῖα ἴο 
(6 Αροβῖὶα (ῃ6 βϑης πηθηῖ, Ἔχργθββεα ἔγουι ἴἤδπὶ ὮΥ ΗΔ ΑΥ͂, ἃ58 ἴ0]- 
ἸΙονγβ : ““ ΝΟ! ]θμηι5 ποτὶ, 86 μὲσ τωυϊαίοηθῖ δυρμεγιπάυΐϊ σοογροτα 
οὐὐΪο5ι1, οἵ ἱταυηοσίαϊἱ ; ἤδὴλ σογρογίβ, εἴ δηΐϊπηδβ ὕγανα εϑἰ ἀϊνοῦ- 
τἰι πὶ." Απὰ 8ο Μι. ἴοοκε, ψγἢο ρδγαρθναθο ἴἢ6 ἡνμο]6 ραβϑαρα 
τυ: ““ἘῸΣ νὰ (ῃδι δγὰ ἰῃ ἴῃ6 Ὀοὰγ ργοαὴ υηάδὺ {Ππ| ρΓΕβΒΌσοϑ δηά 
ἱποοηνθηΐθηοοδ (πδι αἰἰοηὰ τιδ ἴῃ ἴτ ; ἢ οἢ γοῖ νγῈ 818 ηοΐ [Π6ΓΕΙΌΓΘ 
ΗΠ τὸ νυΐ οἱ, θυϊ παὰ ταΐμεγ, νἱπουϊ ἀγίηρ, ἴᾶνα ἴὰ ομπαηροά 
ἑηΐϊο ἃ οοἸδβίΐαὶ ἱπηπηογίαὶ ὈΟΩῪ ; {παῖ 80 (ῃΐ5 Ὠγογίδὶ δίαϊθ τηϑῪ ὃ6 μυϊῖ 
δὴ οηὲ ἴο Ὦγ δΔῃ Ἰτηπηϑαϊαῖϊα δηϊίϑηοα ἰηΐο δ ἱπιπιογίδὶ 116." Νον 
881 πᾶτὸ δῃῆονῃ (παῖ ἰἢ6 δθηιτηθηῖ νγα8, ] του Γοδβοη, δου δὰ ἴο 
16 Αροϑῖϊα ἴῃ {ἢ} ἔογπηεγ νθῦβθ, 80 {ΠἸ6σὸ 19 88 {{|6 γεάβοη ζ0Γ βδῖιρροβ- 
ἰὴρ; ἰἴἃ ποεγθ, δι. ἢ ἃ (Ὠουρὶ ἤδνῈΣ (88 ἔΔΥ 881 σδὴ ἢπ4) επτςεγε 
ἰηἴο ἴΠππ τηϊηὰ οἵ {π6 ἀπεὲοπέ (οπιεηεηίδίοτβ.' ΤῊΣ θ6η86 Οὗ [ἢ 6 ννογάϑ 
ἰ8 Ὀτεθγ, Ὀυϊ ΔΌΪΥ, οχρτγοϑϑθὰ Ὀγ (ἢγ9. 603, 838. : οὐ γὰρ διὰ τοῦτο 
στενάϑομεν, φησιν, ἵνα τοῦ σώματος ἀπαλλάγωμεν (τοῦτο γὰρ οὐδὲ 
ἐκδύσασθαι βουλόμεθα) ἀλλὰ τῆς φθορᾶς τῆς ἐν αὐτῶ σπεύδομεν ἐλευ- 
θεροθῆναι. 80 αἰδο Τπεοάοτγεῖ : στενάξομεν, δὲ, οὐκ ἀπαλλαγῆναι 
τοῦ σώματος ἐφιέμενοι, ἀλλὰ τῶν τούτου παθὼν ἐλεύθεροι γίγνεσθαι 
«οθοῦντεςι. ΤῊε 8θ6η86, ἴῃοη (1 (Κ᾽) 8 μ]αΐη]γ (18: “Εὸγ (ἴ γε- 
Ροϑι) Ὑν ἢ 116 ννῈ δγα ἴῃ (8 Ὠυΐ, ΟΥ δε, (Πουρὰ ργοαπίηρ απάθν (Πὰ 
νεῖ ΐ ΟὗὨ ΤΏΔΗΥ Δ οἰοηδ, γαῖ ΟἿἿ νυν ]8}} ἰΒ ἢοΐ 80 τοιιοῖ ἴο μιιΐὶ ΟΥ̓ 
{Ππ|86 Ὀοάγ, δρὰ {Πεγεὺν ὃ τ]ὰ οὗὨ (686 6ν1}]8,Ἐ Ὀιι Γαι ὨῸΓ ΟἿΓ δηχίειυ 
ἷβ ἴο ρΡυϊ ΟἹ 8 ΠΟΑνΘΩΪ ραγιηθηῖ, ἄνθη ΟἿΓ ἱποογγυμίθ]6 Ὀοάγ." 
Μυοῖ αἰ που ἢ88 Ὀδα) οσοδβίοπθα ΟΥ̓ {Π|π οχίγεπιο Ὀγαν νυ οὗ [ἢ 6 
ΑΡοϑβ[18, Ἔββ ρβοίδ!υ ἰῃ [Π6 νοτ8 ἐκδυσάμενοι ληἀ ἐνδυσάμενοι, νυ] ἢ 
ΔΙῸ ΥΘΓΥ͂ ΟΠ 8}}γ ἀρὰ ἀΑΥΚΙΥ τεηάδοιθὰ ὉΥ οἷν ΕΏρ 8} ΤΓΔΙ ΒΙΔίοσβ, 
δηὰ Ὠοσάγ., ἐο ὁδ μποἰοΐ με, ἀρὰ οἰοέπεα τὩροβ. 'Γδ ἔογος οὗ (δ6 
τ α]6 νοΐοα ν0}}} ποῖ μοσγοῖϊς βυςο ἢ ἃ βθῆβε, δηὰ ἱΐ 18 περ] εοτίηρ; [ἢ 6 
εΕ111ρ5815, ψν ἰὶοἢ 1 δ βΌγρΓ θα ἴἢ6 Ὀοιηπιεμίβιοτβ βῃου]ἃ ποῖ ἤᾶνα 
Β6εῆὴ. ΕῸν δ ἐκδυσ. τηυδὲ 6 δυρμῇοα, ἔγοιῃ νδὺ. 1., τὴν οἰκίαν τοῦ 
σκήνους, δΔηῃ ἐπενδ. τηυϑῖ 4150 Ὀ6 538. 916 ἔγοπι νβυσ. ῷ. στὸ οἰκητήριον 
ἡμῶν τὸ ἀξ οὐρανοῦ. Νοῦν «Αἰ ΠουρῚ νν6 Ὠδνα [Π61΄ 6 ἃ δσοηξιπίοῃ οὗ 
ἵνο τη δίδρΠΟΥ8, γαῖ 10 18 ρἰαίη {πᾶΐ {Π6 Δρμοβῖ]α Ἐβρθοῖϑ}}}γ Τεβϑῖθ οὔ 

ἘἜΤο νος, ρυγροθθ ΤὩΔΥ ὃς ΔΡΓΪΥ οἰϊοὰ ΑΥγίδῃ ΒΕ. Α..7, 2, 8. 
ψΠ Ογα Ὠαηάλι δ, (ῃ6 [παΐδη ρὨΪ]Οδορίοῦ, βᾶγ8 ἢ ἀεβῖγεβ ἡοῖῃηρ 
μαι ΑἸοχϑρ ον οδ ρῖτθ, ΠΟΥ ἔδαγθ δὴν τπίηρ ἴπαὶ Ὧ6. οδὴ ἱἰηβιεῖ, 
δῶντι μὲν γὰρ οἱ τὴν ᾿Ινδῶν γῆν ἐξαρκεῖν, φέρουσαν τὰ ὡραῖα" ἀπο- 
θανόντι δὲ, ἀπαλλαγήσεσθαι οὖκ ἐπιεικοῦς ξυνοίκου τοῦ σώματος. 
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θαὶ ἀεγίτεα. ἔγοπι ἃ ψαγπιεπί. ὙΠ αυσδίίοη, Πούγαναρ, 8, ᾿ν παῖ 
ΒΕη96 6 8ΓῸ (0 δ55ὶρη ἰ0 ἐπενδύσασθαι ΠεΙα δηΐ 8ἰ νεῦΓ 4. Αοσοογᾷ. 
πὴ; ἴο {16 } 6 ΓΔ] βἰηἸβοδιίοη οὗἨ (6 ἴδγι, δῃᾷ τἢρ ἔογοθ οὔ 16 ἐπὶ, 
1ἴ πηυδῖ ΠπλΘ8ἢ ““ 58 γϊηρ᾽ ΔηΟΙΠΟΓ ΟνῸΡ (Ὦδ ἔοστεογ," 1,6. [ἢ 'ποογ- 
ΤΌΡΓ0]6 οὐορ ἴῃς οογγυρι! 086. Νον ἴπᾶὶ 6 ωἱεχεῴ γα ἴα 8 
οἰοι! δα προ υν ἢ (ΠΕΡ ἔογηηοῦ τηοτία! θοάγ, νγὰ8 (ἢ ομἰηΐοη οὗ 
τηοδῖ οὗ ἴμ6 ΕδίΠοσθ, δηΐ οὗ βοὴ τηοάδιῃβ, 8ηπ (88 1 ἤᾶνα ὑεΐοσθ 
ΒΤ} Θ6ΕΠ18 τν6}} οι πο, Βαῖζ ννῃοῖμογ ἴπ6 τί σλίθομ τα ἴο αν 
αποίδεν ἀπά φίοτι ει Ὀοὰγ, δεείάεε ἐἐιεὶγ πιοτέαὶ απὰ ταὶϊδοα ὈΟΔΥ, ἰ5 ἐδα 
φιεϑίίοη Ὠεγθ. ϑοῖηδ οὗ ἴῃ δηῃοίοηξ δι)! ὰ τηοάδγῃη Οοιηιηθηϊδίουβ 
ἴανὸ (Ββοιρῆς (δι ἴμΕῪ νν1}} πανθ, 866 ὙΥ Όγ, δηὰ (6 δι: μοτὶεῖε8 
Ὀγ τω οἰϊε, Απηὰ 80 ϑοδιίδθιιϑι ὙΠΟΥ δαρροθο. [μδί (ἢ ταϊϑε ἢα- 
ἀϊεβ οὗ 1π6 ᾿υβὲ τν}}} θὲ οονογεὰ δηά βυγγοιηάθὰ υυἱτἢ δποίδπον Ὀοάγ, 
ΠΟ 881} Ὀ6 ὑτίρϊ, δογίαὶ, δηὰ γεβρ]θηάθηϊζ, δῃὰ 884}, ϑοημβιοΐοω, 
ςοτητηπηΐοδῖθ ἃ ργ ποῖ ρ]) 6 οὗἁ ̓ τατλοσίδ! γ το (Π6 ταὶθθαὰ τηογῖδὶ Ὀοαγ. 
Βυϊ τα ᾿ἰα8 Ορεῃ ἴὸ σζϑηυ οὐ]εεϊλοηθ. Ἦονν οου]ὰ ἰξ 6 ςἸ]οὰ δῇ 
οἰκητήριον ἡ ει ε8, ἴογ (8 Πο[Οἡ [ΠΕ Γα 18. ΩῸ Βαρρογί ἴῃ ϑογίρίυσα, 
ΔΎ ἷξζ 866 1)8 ἱἑποοηδίϑίεπέ τὶ ϑογίρτυγαο. ΕὉγ, 88 Νῖσ. [θ0Κα οὔ- 
θεν, ἰΐ 15 Δοοοιῃραηϊοά υυΐἢ {Π|8 αἸΒΠου] γ, {Π δῖ “Π6η 11 ννου]ὰ ἐοϊ- 
ἰονν ἴπδῖ (6 νι͵οκεὰ δῃουϊά ἢοῖ μαναὰ ἱσωμιοσγίαὶ Ὀοάΐοβ δὲ [Π6 γϑϑιγ- 
τοοίΐοη : ἔοσ ννυῃαίενεσς ἃ Ὀ6 {πδὶ 81, Ῥδὰὶϊ Ὠδγα Ἰθδὴβ ὈΥ Ὀεΐηρ 
εἰοίπμεὰ ὡροΉ, ἰὶ ἰ6 δοτηει πέρ; (Παἰ 16 ρεοΙ ΪᾶΓ ἴο 1116 δαὶ ἴδ, υνῖο πᾶνα 
ἴΠ6 δρίγὶ οὗ ἀοὐ, δηὰ 8.)4}} Ὀ6 νι ἴπ6 νὰ ἰῃ ςοη γι ϑ(Ἰποιϊοη ἴο 
ΟΙΠΘΓΡ, 85 ΔΡΡΟΆΓ5 ἔγοι (ἢ6 [Ὁ] ον ρ: νοσβεβ, δὰ ἴΠ6 ννῃοΐα ἴδον οὗ 
ἐπἶδ μίδςο." Με. 1,οἴο, ᾿μάδεά, δοκηον,εάρεβ ἰῃδὶ 1 15 δουλθινῃδὶ 
οομπηϊοηδησεα ὃὉγ 1 Οὐγ, 15, 58 δι 84, δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύ- 
σασθαι ἀφθαρσίαν, καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐδυᾳ δαὶ ἀθανασίαν. Βυὶϊ 
ἐλεγὸ ἊΦΘ Ὦδνο, οἷ ἐπενὃ., Ὀϊῖ ἐνδυσ., νΥνΠ]ΟὮ τθδἢ8 ΩῸ ΤΟ, ἴδῃ 
““ δοαιϊΓα 4 ῥὑγίποὶρὶε οὗ ἱποοιτυμιίοη δηὰ ἱπληηογίδ ἐγ," (ὅε6 {Π6 
δοίε.) Νὸονν {Ππ6668 ἴνγο ρβββαρεβ γα βεηιὲπὶ βεηιο ἰδ; δα, ΔοοογἸηρ» 
ἴο {6 νὰ} Κηοννη ΟΥ ἰοαὶ ἐδῆοη, 1ἢ6 τῃογα οὔδουγα (νοῦ 18 (6 
Ργεβθηΐ ΟἹ6) γηυϑὲ Ὀ6 ἐχφἰαϊ ποα ἔου (ἢ6 ΠΊΟΓΟ ἔδυ ΠΥ ; δηά (ἤθη ἰξ 
»1}}} δὲ μ]αΐη (αὶ ἐπενδ. ἰδ ρμυϊ Ὁ 186 5] π)ρ|6, οΥ, αἱ ἰεβϑῖ, πδ( ἐπενδ. 
ἢδ8 ΟἿΪΥ ἃ δἰ ἶνγ Ἰπιθηδῖνα ἔοσοθ [1 νοῦ ΒΙΡΉΪν ἰηὐυάϊοίουδ, ἱπ- 
ἀδοά, ἰὼ Ἔγθοὶ 4 ποίΐοῃ 80 ΜΠὰ δηὰ οὈ]θοϊΟΠΆθ]6 Οἢ 80 8] 58 
ἔουπάδιϊ οι 48 [ἢ6 β6η86 οὗ ἃ ΟΥγθεὶς ριοροϑι τη ἐἢ σοὨ)ροδίτοη. Α58 
ἴ0 δυοῦ οὔ τπ6 1 αἱ ΑΙ Πο 6. 88 ἤδνθ δυρροιοα [6 ἰηϊογρτγοίβεου, 
1ϊ ΤΔῪ ΥΘΥΥῪ νν6}} Ὀ6 δουουηϊοα [ὉΓ ὈΥ τειμαγκίηρ (Ππᾶὶ δο)α οὗ ἰ6Πὶ 
᾿βὰ Ὀδοη Ρ]δίοη, οἵ, μὴ τηοδὶ οὗ πεῖ γ6γ6 ἱπο) δα ἴο {086 ρορμῃ- 
Ἰὰγ Ρῃ:]οσορἰς8] ἀοοίγίηε8, νυν ἢ 1ΠΟῪ ἃγα δι ρροβθῆ ἴο ἤδτα 80:)6- 
(ἴτη68 ᾿ηἰγοάϊοοὰ. “ΝοΥν νν}}} {Π6γὰ ὍΘ ΠΥ ἀἰβογερδῆου ὑείννοοη (ἢ 8 
δη4 (πὲ Ρ8ε89ρῈ Οὗ 1 (ογίπιῃ., ἰἔ ντο ἰδίογμτγοί {πε ἐπενδ. δηὰ {δε ἐνδ. 
οὔ δα ἀσοφιίγοπιεπί οὗ δοηϊε ῃτὶποὶρίε 9. ἱποοττιρέϊοπ απὰ ἐπιτηοτίἱέῳ 
δμρεταα δά ἰο (ἰοῦ 18 {πὸ ἔογοθ οἵ ἐπὶ) ναὶ 8 οογγυρί!Ὁ]6 δπὰ 
ποτα]. Νοῦν [8 βθῆβα οὗ ἐνδύσασθαι 18 νΕΙῪ ἔτεηυεηῖ. "Γι 
ΒΟ δι. πῃ τοῦ. ὃ 2. ρίνεβ [Π6 [ο]] νης; ἀδΠη!οη : ἐπδέγμο "6, 
ΟΥ̓ΠΟΥ͂, απ εἶον εἰ γταήϊίις δὰπὶ αἰϊημά τὸ, ιἶοΥ. Ανὰ 80 16 [μεἴ]1Ὲ 
ἑπάμο, τσ τνγα8 ἀετίνοά ἤγοι (8 εουγοθ. ὙΠ δῦονα ϑεῆβα οὗ 
ἐπενδ. (1 πιιιδὲ οΌϑεγνθ) 8 σους οπδησεὰ Ὀγ Οἤγγβ., ΤΠΘΟΡΒΨ].» δὰ 
᾿οἰδετθ. Τῆπ5 ΤΠΘΟΡὮγ]. :--ο-θέλοντες ἐπενδύσασθαι τὴν ἀφθαρσίαν" 
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ὡς τοῦτο γε οὐδὲ ἐκδύσασθαι βουλόμεθα, ἀλλὰ τῆς φθορᾶς ἀπαλλαγῆς 
ναι, ἵνα ἀναλωθῇ καὶ δαπανηθῇ ἡ φθορὰ ὑπὸ τῆς Θωῆς, οὗ τὸ σῶμα. 
Απὰ 90 ἰϊ ννᾶ8 δυϊ εηε!γ τά κθὴ Ὁγ ΟἸθπι. ΑἸ]οχ. Ρ. 804. ᾿Ἐπενδύσασθαι 
ποθοῦντες τὰ ἀφθαρτὰ, πρὶν ἐκδύσασθαι τὴν φθόρὰν. 

Ηεηοε ᾿ξ ν}}} θα οὐνίουβ ται (Π6 οὔδοιιγε, δεσαμδα πἰρὶν ἤδατα- 
ἰϊν6 “οτβ, ἵνα καταποθῇ τὸ θνητὸν ὑπὸ ϑωῆς, νοι. (88 ΟἬΓΥΒ8. οὗ- 
86 ΓΚ 68) ΔΓ6 ΘΧρ ΙΑ ΠαίοσΥ οὗ ἴπ6 ργθσθαϊηρ;, τηιιϑῖ δ ΠΥ, “ {παῖ {85 
τῆς. πιοτίδ] γυγίποῖρ]α πηᾶν Ὀ6 αὐδογύεα, οὐεγοοτπε, ἀρὰ δηπ ἰδία ὈΥ 
ἐλε υἱοϊ [γὲπρ ἀαπα ἱπιπιοτίαἱ ὁοπο.Ὲ ΑἸπιοϑί 4}} (Οὐτησηθηΐαῖοι 5 ἤδτθ 
ἔα!]οά ἴο 866 {ἰπ6 56η86, ὈΥ͂ ΒΡ ΟΪγὶ πρὶ ΑΕΓ τὸ θνητὸν ἴπΠ6 ννογὰ σῶμα,Τ 
ὙΡΠοΓΘΔ5 θν. ἈρΡρΘαΓΒ ἔγοη Φωῆς ἴο ὃ6 ἃ ΠαυϊΟΓ δάϊδοι να Ὁ ἃ πουῃ, 
ἴη [ἢ6 ϑ6η86 ἴ ἤδνο ἰαἱάὰ ἄουγη. ἴτννυουϊά, πιογθονοῦ, οὔβογτο {πα τ} 5 
ΡΆ588ρ6 Δθογἀ8 δῇ εχρίδηδίίοη. οὗ ἃ ραγα]] οὶ ὁπ ἰπ 1 Ὅον. 1Ὁ, 54. 
κατεπόθη ὁ θάνατρς εἰς νῖκος, ΜΝ ΏΟΓΕ, λαὰ τα Αροϑῖϊα νυγϊτῖθ ὑπὸ 
Φωῆς, ἈΠ ννουῦ ἃ αν Ὀδοθη οἶθδγ, 

Τλιι5, 1 (ἰὴ Κ, πὸ βασγίπον αἰ ΒΟΥ Γαπηαΐπϑ; δηὰ (ἢ νυ μι οἷα ͵8 88 
ΟἶΘΑΥ 88 γα Ἵδῇ δχρϑοῖ ἃ ρϑββαρα οὗ {}}}18 παΐωγε ἴο ἢ : δη(, αῦονε 
8}}, ἱξ 5. ρἰαῖπ {παῖ ἴΠεγα 5 πὸ σάβοη ἴο ἱπηριῖς ἴο ἴῃς Αρμοϑῖ]ε {πε 
δεητπποηΐ οὗ υνϊβ ἶηρ; ἴο ἀνοϊὰ ἀδαῖῃ, ὈΥ Πανὶηρ; Πἷ8 τηογίαὶ Ὀοαν σΟη- 
ναίει ᾿πίο δῇ ᾿ησογγιμί 6 οπθ, ὈΥ Ὀεΐπρ᾽ αἰϊνα δἵ (6 γοϑυγγθοίοῃ. 
1 ἢᾶν Ὀεθῃ (ἢ6 ᾿γυῈ δηχίοιθ 0 5πον7 ἴῃ6 [ΔΙ }ΔΟΥ ΟΥ̓ τἢ 9 Ομ ίο,, 
(ἢ οἢ ΠὨεΗΥ Γεϑίθα ΟἹ ἃ πηἰϑὶ οὐ ργοϊδιϊοπ οὗ τῆς σογηπιοη ἰάϊοπὶ 
οὐκ---ἀλλὰ), ᾿ασαιβα ἴἴ Ἰηνοῖνοβ {πε ἠοϊίοη παῖ ἴῃ 6 Αμροϑῆ]α τπουρῆῖ 
[6 νου] ννὰβ ϑθοὴ ἴο οοπιθ ἴο 4η δπῇ, ἃ βεη{ἱπιθηὶ ννῆϊο ἢ ἢ85 Ὀδθη 
ἐπιρμίεοη ἴο Ἰλιῃ ἦη βοπῖο ἴοχίβϑ, θᾳϊ μ᾿ ΘΓ Πα 05 ἈΙνναγδ θυ ΤΘΆ 80}. 
Μι. μόςκα ἀρρδαῖβ (ο 1 7688. 4, 15. 8ι νόν. δ. 1 ον. 1, 7, 7, 99 ἃ 
81. 10,11]. ἔσῃ. 13,11] ἃ 19. Ηεῦ. 10, 37. Βιιῖ 866 (ἢ6 Ὠρῖο8 οἡ 
ἴΠ1ο86 μαϑ8ᾶρ63. [ πηγυβί νοηΐυγο (0 8.Υ {παῖ 1 {πίη Κ ἰϊ ἀοα τ] ννἢε- 
ποῦ τῆ Αρουβι]6 ΔΠΥ ὑνἤοΓα οἰ θα Ϊ ΟΧΡΓΘΒ5868 {παῖ ΟΡΙΠΟῊ ; 8551} ΥΘ ΪΥ 
[δ πὸ ὙΠ 66 δῖ ΠΥ αι νον Θιϑβεγίβ ἰζ, 

ὅ. ὃ δὲ κατεργασάμενος ἡμᾶς εἰς τοῦτο, Θεὸς. ΤΊοΓΟ 
15. 80} 6 {Π}πρ ἂν Καναγἰ ἴῃ {Π656 νογά8. Εογ, ἐπουρῃ 
1 15 πηδη![68{ {Π|π4{ ἐστι 15 ἴο θ6 υηἀογβίοοά. γαῖ 11 [5 
ἠοῖ οἶδαγ ψῇδί 56η886 18 ἰο Ὀ6 δϑογίθθἀ ἴο κατεργ.- 
ϑοῦια (ὐοπηπιοηΐδίογβ, ἃ8 διηθγ. (υπἀογβιδπαάϊηρ Δῃ 
ΕΠ ρεῖςα] δη{{{Π| 6818), τη ογ ἴἴ : “ ἢΔ1}} οὐθαϊθα 8 ἴο 
{Π18. Βαΐ (Πδὲ πιοάθ οὗὨ Ἰηταγργθίδί οη 86 6πὶ35 ἢαγβῇ. 
011} ΤΠΟΓΘ 80 15 ἰῃδὶ οὗ Ποάάγ, δηὶ Μδοκη., ““ Βα ἢ 
ψτουρἢΐ 8 ἴο {ἢ|15,᾽᾿ 1. 6. (18 ἀθϑῖγα ; ψῇῃϊοῇ, 1 15 οὔ- 
νίουϑ, 18 ΨΘΙῪ (Γ ἔγοιῃ βοίηρ [6 86η86. Ργείδθγδθ] α 
ἴο {Π15 15 {1Π6 Ἰηϊογργοίδιϊοη οἵ Οατοί. “« ψῆο Παῖἢ ργϑ- 

Ἐ Τῆι8, ἴο 086 ἴΠ6 ἢηε δηλ] οὗ ἸΠπεοοάοτοί, ὥσπερ ἀνίσχον τὸ 
φῶς φροῦδον τὸ σκότος ποιεῖ, οὕτως ἡ ἀνώλεθρος ξωὴ τὴν φθορὰν 
ἀφανίφξει. 

1 80 Ἐοβθηπλ., ννῆο γεηάθιβ : ““ αἱ οογρὰ8 τοοτίαϊθ δυϑαπηδῖιν Ὁ 
1 ΟΥἹἿΔ8}}.᾿" 

ΕῚ 
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Ραγρά υ ἔογ. (Πΐ8, πδιλοῖγ, ὉῪ [ἢ6 ργοδοῃίηρ οὐ {6 
Οοπρεὶ." Βυΐ {Π15 86η868 οἵ κατεργ. ἰ ααἰΐα ππδυςΠο- 
Γιζοα. ὕροη {π6 ψνβοΐθ, 1 {ΠΠ]0Κ ἢ 6 ἔγιιθ 86η86 Μγ)88 
56]Ζοὰ Ὀγ {6 δηοίθης (ὐοιῃπιοηίδίογθ, ἃ8 ΟἾΓΥϑ., 
ΤΠδορηγὶ., (Εουμθη., δι Τποοάονοι, ψ8οὸ υπιοΓ- 
ϑίΔηα 1ἰ 858 8814 96) μγοΐερεϊη, 1. 6. ““ ογθαϊβα 18 ογὶρὶ- 
ΠΆΠῪ τῖτἢ {Π18 νον. Τῆυ8 ΤἬΘΟΡΗΥΪ. ργαρἢΓα368 : 
Θεὸς δὲ ἐστι ὁ εἰς αὐτὸ τοῦτο ἐξ ἀρχῆς κατεργασάμενος 
ἡμᾶς" καὶ. γὰρ ἐδημιούργησεν ἡμᾶς ἵνα ὦμεν ἄφθαρτοι" 
καὶ οὐ νῦν τοῦτο ἔδοξεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρχῆς. (Εσιμθη. 
ΓΙΡΏΓΠΥ τοραγάβ 10 88 δὴ δυο, ὈΥ δηςοὶραιίοη, οἵ 
1πΠ6 αμποϑίίοη, ““ ἾἿΠο 18 τῇθγθ ψἢοὸ μι} τγοῦκ {ἢ} 18 
σἤδηρε »᾽ δὸ ϑδοῃ τ ηρ ρᾶΓΑρΡἢΓΑ865: “ [,βἴ ΠοῸ οὔα 
ἀουδέ τὴ6 σογίδι πεν οὗ 1Π15, ἔογ," ἄς. ΤΠδ βθη8β6 ἰ8 
τ 6}} Ἔχργαβϑϑοά ὃγ ΤΙ δοάοτγοί {ἢ 8 : ἾΑνωθεν δὲ τὰ καθ᾽ 
ἡμᾶς οὕτως ὁ ποιητὴς ὠκονόμησε" καὶ προορῶν τοῦ ᾿Αδὰμ 
τὴν παράβασιν, προκατεσκεύασε τῷ τραύματι κατάλληλον 
φάρμακον. 80 δ) 1 Δρρθᾶγβ [ῃ6 πγθδηΐϊηρ οἵ κατεργ, 
ἐ. τ. 15 ““ ἀοϑιϊποά ἴο, οὐ ἴον. Απὰ 90 ϑοῦϊ!θυβ. [,6Χχ, 
δηα Οαἵοί. Βγ τοῦτο 185 ὕΠ0 4651 Δ 0]Υ τηθαηΐ {118 
σπδηρα ἔοπὶ σοτγυρίοη ἴο ᾿ῃοοΓγγυρίίοη, δηα ἴτοιι 
ΠΟΓΙΔΙΠΥ ἴο ἰητιογα γ. [ηἀερά ἰζ τρῇῆς 6αι4}}ν 
Μ6}} ΡῈ 5414 ἐμὲ (ἀσοα ἀδδβεϊηθα κ6 ἕο ἐέ, οὐ ἀδβίιπρά 
1 70 τὸ: Ὀυ{ ([ἢ6 ἔογιηοῦ τπηοάθ οἱ 1πἰογργοίδι οη 18 
Ρτθέδγγθα, 88 ὈθΙηρ ΠΟΘ 50 {40]6 ἰο κατέργ., Μη ϊςσἢ 
ΟΑΓΓΙΘ5 4150 ΜΙ [Ὁ (Π6 ποίίοη οὗ ογδαξίοη. γε τὺ 
σοραγα (ἢ |8 νυ Ἱ ἢ ἃ 8112 Γ ΘΧρΙ βϑίοη ἰη ΕΡρῇ. 2, 10., 
ψ ἤεῖς ΟΠ Γιϑιίδηβ αἴ 8414 ἴο 06 ογθαίθα τπέο σοοά 
ψόγκ8. Οη {86 σοπίταγυ, η Εοῃ. 9, 98., να ἢᾶνθ 
σκεύη ὀργῆς κατηρτίσμενα εἰς ἀπωλείαν" απ ἃ {{||6 {ὰττ 
{Ππ6ῦ οὐ 6 γεδα σκεύη ἐλέους, ἃ προητοίμασεν εἰς δόξαν, 
6 ΠΥ ἰπογοίογο γρηάοῦ: “Νοῦν 6 νῇο ἢδ1}} σγθᾶ- 
ἰθιὶ δηεἰ ἀδβεϊπϑα 1.8 ηἴο 118 νΘΙῪ {{ΠΠΠη0Ρ᾿, ΟΥ̓ΡΌΓΡΟΒΘ, 
15 αοά.᾽" 
ὙΠ. ψογὰβ. [ο]ονίηρ ἀγα δχίγθθὶν ὑγιεῖ: δυΐ 
1Π6Υ ἅγα πιθδηΐ ἴο βῇον {ῃ8 εογέαϊπέψ οἵ 1[Π6 {ῃηρ, 
βίησθ οὐ δΠαῖἢ δνίησαα {18 ὈῪ ργανιουϑ}ν ρίν!ηρ᾽ α.8 
(ἢ6 ρ]οάσοα οἵ δαν ηϑβϑὶ οἵ [Π6 δρίτ. Οη {Πα ἴογςοα οἱ 
ἀῤῥαβὼν 866 {Π| Ὠοίβ βϑυρτα 1, 42. δ 86:86 οἵ τοῦ 
πνεύματος ἰ8, 1 σοηςεῖνο, φα6 ρογνετίρα ὈΥ (86 το- 
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σοὶ ἐγείρῃ Οοιππιθηίδίοτθ, πο ἴᾶκο [{ ἴο Ἰῶθϑῃ ΠῸ 
ἸΏΟΓα 1ῃδη ““ 86ηδιι8 υογὲ Οὐιγιβέξαπιιδ." ὅο Ἐοδοπμι. 
Δηἃ 4818: ““Θυΐ αιΐθηι τηθϊ]4 ἀφαϊ δα ἐπϊγϑη, 
ἐφ! το δίθιη σοηϑοαποηάδῃῃι 6} .84116 5ρ6πὶ ΠΟ 58: 28 ηϊ 
1Ώ5ΕΠ|ἀντῖ, ἴρθ8π αιοχυο ῥγοίδοϊὸ ἀδ01. Βιΐ ον 
σου ὰ (Πϊἰ6 Ὀ6 σοπϑιἀρτγοά 85 ἃ μέοασο, οἵ ουἱάεποε οὗ 
{ποῖ ἱπηηογία! γὉ Μέν. ΓΟ Κα [88 ψ6}} οὐβετνοά 
[Πα {Π6 5011 18 ΠΕ] οη σα ἴῃ οσγα ρ͵δοθβ (Π 8 ΟὨΘ, 
88 {Π9 ρίεαρεα δηά βαγηεδί οὗ ̓ ππποσίϑ "γ ; πογο ρδγ- 
εἰσυ!αγὶν Ερῃ. 1, 18 ὅς 14.. ψῃΐοῦ, σοπιραγεα νυν 
Ἐοιη. 8, 28., ϑῆοννβ (δι ἴἢ6 ἱῃπογιΐδησα ὨΏΘΓΘοΙ (ἰἸ8 
δΡΙΠ 18 (ῃ6 ὀαγηοϑί, 18. [6 βαῖίηθ ψ ]οἢ (Π6 Αροϑβιε]θ8 
ΒΡΘδ ΚΒ οἵ ἴϑγο, νὶΖ. ἴῃ 6 ροβϑοϑβϑίομ οὗ ἱπιηπιογίαὶ ὕὸ»- 
ἀϊο8. Βιυιι {18 τα 65 1156 Ὅ0 ΒΊΡΡοΟΒα {6 ον 
δ ρίτιί, δηά 16 οχιγδογαϊ Αγ ἀπά πηϊγϑουΐουβ ρ δ 
(χαρίσματαλ νἰϊο απ! Ππηβοὶ ἢ, δηὰ ᾿ηἀορά βενογαὶ 
Οὐ 1Π6 Οογπι δπ8 ἤοπι ἢ6 ψγ88 δα ἀγοϑβϑδίηρ, δβη]ογϑά. 
1ῃ ἕας!ξ, (18 τῆᾶΥ Ὀ6 Δρρ]164, ηεμέαξδ πιμἑαηαϊδ, τὸ τη 
σα86 οἵ ΟΠ γί βιΔὴ8 οἱ Ἔνθῦν 856, ΝὮΟ ΟἾΪΥ ΘΠ]ΟΥ τὴ 8 
ΟΥΔΙΠΔΙῪ ρῦδοθϑ οὗ {6 ΠοῖΙν ϑρίγι απίο βδηοςσδ- 
τἰοη, δίῃσθ (ἸΘῪ ΤΥ Ὀ6 γοραγαθα 8ἃ9 ἃ βα(ἰβίδε(ογυ 
δνίίαποθ δῃά ρἰθάρβε (δὲ ἰεα8ὲ ἴο ἐλοηιδείυθς) τῃδὲ 
ΠΟῪ 5308} τϑοοῖνο (ἢ6 οἴποῦ Ο᾽δδβϑίηρ ἀδβίιηθα ἔοὸγ 
(6, ΠΑΠΊΘΙΥ, ἃ ὮΑΡΡΥ ἱππιποσίδ! {γ. 

Τηδ δποίθης (ὐοπιηθηΐδίοῦβ οἰ Αγ βὰν δηά ἤδνα 
ΑΓΟΙΌΪγΥ 1Π8ἰγαϊοα (ἢ 18 ἀξχῆεν" βθη8β6 οὗ τοῦ πνεύματος. 

50 ΤΠΘορἢγ]. (ἔγουῃ (τυ 8.) ραγαρἢΓα868 : ““ νου] ]α 
γοῦ πᾶν ἃ ἀδηοηβίσγαϊοη ἡ 1 μι} ρῖνα γοῦν Δ ΠΟΙῸΣ 
830.᾽ Υοῖ ἢ, ψΨΠ|ὶ ποδί ΟἿ ΠΟΙ ἀποϊθηὶ [πὲ δγργείθυϑ, 
ὁοηῆηθ8 Πἰπη86}  ἴοο τηυοῖ το (86 δεοοπάαγψ νἱον 
αῦονο δανοτιοὰ ἰο. Ὑπροάογοί, ἤοψονοσ, ἰ8 δ οχ- 
σαρίίοη, ΨῆΟ 1ῃ {Π6 ΤΟ] ΟΝ Ὡς; ἔδνν γογβ 88 θοϑιίογ 
Ῥοϊηίοα ουΐ {Ππ6 ᾿ΓΙΠΊΑΓΥ 86η56 ἤδη δὴν οἵποῦ (οιη- 
τωρηζδίου : τοῦτο δὲ τέθεικεν, ἀπὸ τῶν διὰ τοῦ πνεύματος 
ἐνεργουμένων θαυμάτων τὰς περὶ τῶν μελλόντων ἐπαγγε- 
λίαν δεικνὺς ἀληφεῖς, 

6. θαῤῥοῦντες οὖν πάντοτε---Κυρίον. ἜΠ18 δηὰ {ΠῸ 
{νο παχί νϑῦβθ8 ἤανε ποῖ Ὀθθὴ ΨΜῈ2)ὶ]} ἰηἰθγργεῖθα Ὁγ 
δηοὶοπὶ δηα τοάϑγῃ (ὐοιπιηθηίδίογθ, ἔν οὗ νῆοαΣ 
80 {ΠΟΙ ΘΠ ἀἰβοογῺ (ἢ 6 800Ρ06 οὗὨ {Π6 ράϑδαρο, ψίοδα 
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᾿ΒΕΏ86 Ο8Π ΟἾΪΥ δ εἰϊοϊ δὰ ὈΥ ἃ βιγίοϊ αἰϊθητίοη ἴὸ 
{πΠ6 οοηϊοχῖ, δηα οσδηποῖ νγ6}} θ6 ὀαργδοδοά Ὀυϊ 1 ἃ 
Ραγαρῆγαβθο. [{ πἰυβὲ ὕὈ6 οὐβογνοα [ἢδὲ [ἢ 6 σοπϑίγιιο- 
[ἰοἢ 18 σισροπάθά αἱ ἴ{Π|6 ρατγιϊορ] 6 θαῤῥ., ποῖ σοποίμαδά. 
1 5 πθ γεδιηθα δου {ΠῸ τα οὐ άμν ψογβ διὰ 
-- εἴδουσ. ὙΠο Οσπμηρηίϊδίοῦθ ΒΌΡΡΙΥ ἐσμεν. Ιι 159, 
δπονονοῦ, οὗὨ πῆογα ἱτπιροσίδησα ὁ Θπαυΐϊγο ἢ δῖ 15 (ἢ6 
τηθδηϊηρ οὗ καὶ εἴδοτες : ἴὉΓ ὕροη {Π|8 {πΠ6 β6η86 οὗ 
τὴ6 ψἢο]6 ραβϑβαρθ ῃΏσοθ. ϑοιῃδ πιοάογῃ (ομπιηηθη- 
[αἴοτβ, 85 οβθηπ., γοηάθν ἴἴ : “ αἰἐδλομρὰ ψχ Κπονν." 
Απά ᾿ηδοοα {[}18 18 ἃ 56η86 Βοιηα. 168 ἑοιη ἃ αἰϊδοῃοά 
ἴο ραγιιοῖρῖθβ: Ὀυῦ 10 185 ΠΟΥ δὶ ναγίδηςα ἢ {Π6 
σοῃίοχῖ, δηἀ [6 5.οὺρθ οὗ {Π6 ράβ88ᾶρο, ὙΠὶοἢ 8 ἰη- 
ἰοηάεα (Τ {π|πΚ} ἴσ Ῥοϊπὶ οὖ τῃ6 σγομηάς οὗ (δῖ 
ΠοΙγ οοηδάθηςα ατηϊαϑὲ ἀδηρογβ, οὗ ἀδ  νογαῆςα ἈΥ͂ 
οι, ψὰϊσοῖῃ (Π6 Αροβι]α αἰ ναγ8 [6]. ὙΠ οὖν ΠΔ5, ἴ 
{ΠἸΠΚ, ταυςἢ πηθϑηϊηρ, ἀπά τπδὺ ὃ6 (8 ΘΧρΓΟΒ564: 
“Ἷὴ γρῆδῃοε, {πογείογο, οἡ [686 ῥΤΆΓΙΟΙΒ δ᾽ 8, ψ ἢ] ς}} 
416 (6 ρίεαροα οἵ γοβιγγθοίοη δηά ρ]ογσαίίοη, γα 
86 οὗ ρμοοὰ σουγᾶθα ἰπῃ Θποουηπίογιηρ ἀδηρογ, ΠΑΥ͂ 
ὄνοη ἀοβῖῃ." Τἤθη [Π6 ψογάβ καὶ εἴδοτες ἀτ6 τηδδηΐ 
ἴο δῆον ἴδ παέμγε οὗ τΠαΐ σουγᾶρο, 88 1ἴ γϑορθοϊοα 
ἀεαίἑ, δὰ ΤῊΔΥῪ Ὀ6 Τα ἀοΓθά : “΄ Ἔβρβο δ} Υ βίποθ ΝΘ 
Κηον [ἢ 15," ὅτι ἐνδημοῦντες ἐν τῶὦ σώματι---ἸΚυρίου. 
Νον ἐνδ. ἰβ νϑγῪ 1}} γεπάδγοά ΟΥ̓ ουῦ ΕΠρ 5) ΤΥβη58- 
ἰδίοτβ δηὰ Μδοκη. “" σὲ ἐἀοπιθ," σῇ] ἢ ϑαρροβίβ δἢ 
ἰάθα (6 νϑῦὺ οφροβίῖθ ἴο πὲ 'ννῆϊςἢἢ! {(Π6 ΑΡΌΒΕΪ8 
αἰνδγβ Δἴ χε το υπιδη 18. 868 Ηερ. 11, 18, δηά 
ῬΡΒΠΙΡΡ. 1, 28. Ὁγ. δ. Οἴαγκθ, ϑοάάσ., δῃιὰ οὐδογβ, 
οἢ {Π6 σοΠΙΓΑΓΥ, ΓΕΏΘΔΟΓ ἰξ σογοιγηΐηῷ. Βαϊ {18 18 ἃ 

ἱση βοδίοη σοι οἴου δ ναγίδποθ ἢ τἴη6 8806 
οἵ 1|ν6ὸ (Ἰαβϑίσϑὶ τ γιΐοσβ, τ ῆο0 πον ῦ ΘΙΏΡΙΟΥ (ἢ πογὰ 
ἴῃ τ1παὶ 8βθῆ86. [Ιηάδεά, ᾿ΐ ἰ8 ποῖ ΠΘΟΘΒβΑγΥ 10 δϑαορί 
οἰζῃον οὗ (Π6 ὑψο ΟὈ] ΘΟ ΟΠ Δ0]6 βρη βοδ]0η8. ΕΤοπη 
ψδδἱ ἰοἱονϑ δι νοῦ. 9. (νῆθσα οὐν ΕΠρ ἢ ὙΥΔη818- 
ἰοΥ5 αἀϊά 866 {Π6 86η86) ἰΐ 18 ρίαϊη {Παὶ 1ῃ6 ἴδγη Π88 
16 ἐγραυθηῖ βρη οβοη ὑδ γα» ἐπ αἰΐσιο ἴοοο, ΒΑΡῪ 
ἔο δα ἑη. 

Ἔκδημ., Θδρθοΐδ! ν τυΐνθη (ὉΠ οννοὰ ὈΥ ἀπὸ, ἱπΊ01168 
“εραγαίζοη ζοπι; διὰ ἰὑ γὰ8 δηοϑὶ αἰναγ8 υβ6α οὗ 
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Ὀείηρ αὖδσοηξ ἤγοηι ἠοπιθ; 848 ἐνδ. ἀῃα ἐκδ. ΓΘ 6 Γ6 
Ορροβθά. ῬΤιιυβ Τπυογά. 1, 70., οοηϊγαϑδθηρ (ἢ6 
Αἰ δηΐδη5 δπὰ {Π6 [[,ιοραἀβπι)οηῃίδηβ, 8808 ΤΠΘΥ τα 
ἀποδημηταὶ πρὰς ἐνδημοτάτους" ΜὨΏΪΟὮ ράβ88ᾶρ6 88 Ὀθθῆ 
τη! δῖε ὮὈγῪ Ῥμο Ψυἀ. 859 Β. ἀναποδημηταὶ πρὸς ἐκ- 
δεδημήκοτας" δηά Ατίβι14. 2, 174. ν ἢο ποί!ς68 Δ:ηοηρ; 
{γ81185 οὗ (ηΠ6 ΑἸἰμδηΐϊαη8, ὀξύτητα καὶ. τὴν ἐπὶ πᾶσι 
παρουσίαν ἄοκνόν. 

ΓΠ6 ἀπὸ πιᾶὺ Ὀ6 σοῃϑίἀοτθα 88 ρεοηδϑῇο ; δ 
Ιοαϑὲ 1 ψγὰβ8 ἢοῦ μϑϑά ἴῃ βϑιιοἢ ἃ οα86 ὈΥ ἴῃ6 (]αββι δὶ 
νυ τιίοῦβ. ὙΤηὰβ Εὐτίρ. Ηΐρρο!ὶ. 655. ἐς τ᾽ ἂν ἦ ἔκδημος 
χθονὸς.᾿ β 
ΓΗ ψν858 πηϑδηΐ (ο ΤὈγΓΕΠΥ (ἤθη απ δγ ρογβθους 0Ή8, 

Δη4 ργερᾶγθ (ἰ6πὶ ἰο βυιδσ Ἄνθη ἀθαίῇ 1186} ἴογ {6 
(ὐο8ρ6}᾽8 5881Κ6. Απά 1( 18 πα ]οϊοι 5 ν οὐδογνεά ὈγῪ 
ΤὨΘΟΡὮΥ]., {πὲ (6 Αροβέία 845 σοῃηοθαϊβα 6 παῆιε 
ἀδαξ υπᾶάσθγ Δ δι! ἢ ΘΙ 15Π|. 

7. διὰ πίστεως γὰρ περιπατοῦμεν' οὐ διὰ εἴδους. ΤΠΘ 
800Ρ6 οἵ ἴῃ 6 ΑΡροϑβι[6 ἴῃ {{π86 ψογάβ (ἢ ]ο}} ἕονν (οαι- 
τηθηΐϑίοῦϑ: αν 8566} 86618 ἴο Ὀ6, ἴο βῆονν μον, δηά 
10 ψνῃδί 86η86, 10 15 (πὸ τὶ Ψ6, ἴῃ {Π|8 ψ ον], ἐκδημ,. 
ἀπὸ τοῦ - Κυρίουκς (ὅεε Τπεοάοτοι.) Νοῦν {μ6 οδιοῦ 
Ροϊηΐ ἰο ὃ6 δἰίεηάθᾷ ἴο 15 (6 61}10518 οἵ μόνον, ψῃϊοὶ 
τΠ6 δηοίϊοης (υοιηιηδηίδίογβ, δηα, οὗ {|| τ᾿τηοάθγῃβ, 
με δηᾶ Ἐοβθηπι., ᾿ᾶν ὑοδὲ ἀϊδοογηθά. Τῃ6 
8686 18: ““1η [18 βίαϊθ περιπατούμεν, 1. 6. (ὉΥ ἃ σοπ:- 
τοη Ηδθγ815Π1) Ἵδπ, ψ6 ἐΐυο, οοηυογνδαπιν"." Οὐ οί. 
ΤΘη 618: “ νδι Ποβίγαηι) σΟΙΡΟΠΙΠμ.3." Διὰ πίσ- 
τεως ἃπὰ διὰ εἴδους ἀγα ἔοι ἐν πίστει Δα ἐν. εἴδει. δὸ 
(ὐαπιογ. δηα Β6Ζὰ Ὄχρίδιη αὐτόψε. Τῇ οἴμοι, ον- 
ΟΥΘΓ, 15 ἸΏΟΓΘ ϑρη!ησδηΐ, δηά ϑ!σηϊῇῆθβ, “1 [ἢ6 ΘΧΟΓ- 
οἴ88 οὗ, Βγ ἐδυΐηρ 15. ἤογα τηϑδηΐ ᾿ἰνηρ ἰῇ ἃ 5ρὶ- 
γἱέμαϊ 56η56, δι 051511ηρ οἡ [ἢ 6 ὈΪ]851ηρ58 οἵ (ἢ τιϑῖ δηὰ 
ἢ)18 το σίοη. ““"ετγο (ΤΠ Θορἢγ]. οὔβογνθ8) γ ΚΟΥ͂ 
τη, θυ. ΟἿΪΥ μετρίως, ποῖ το ἐο ἤαοε ; "“Νἰνϊοἢ 18 
Δ] υἀδά ίο ἴῃ {πΠ6 δὲ εἴδους." ““νοιυ (τοιπατ5 ΤΊ δος.) 
6 866 (ἢ6 αχροοίοε Ὀ]οββϑίηρβ ὃν ἠαϊέἠ οπῖψ, ἀῃὰ (ἢδὶ 
15. {Π6 γτϑᾶάϑοη ΨὮΥ γὰ ἄθϑῖγα ἰο ὕ6 αὐβθηΐ ἔγοπι (ἢ 6 
βοάν, δῃά ἰο Ὀ6 ργϑβθηΐ ψ] ἢ (πΠ6 Γογα." Βγ εἴδος, 
(ἰαϑαυ. {π]Κ8, {6 Αροβί!β πηβδῃ8. τὸ εἰδόμενον καὶ 
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παρόν, ἃ58 [ἢ 1, ,Αἰίη “1 ]8σοη8 5 σῖνα {Π 6 ἢδη6 ϑρεοΐοα 
ἴο 1η6 ἐλίηρ ἰέδοῖ ψὨϊοΐ ΠάΡΡΘΠη8. 866 )]8 ηοΐθ οῃ 
ἴη6 ΟτΥιῖ. ὅδογ., οὐ ῬοΪθ᾽ 8 ὅγῃ. Μδηγν (οιμιηδηίδίοῦβ 
ΔρεΪγ οἰ6- ἔοσι {π6 ΕρΙ8116 οὗ Ῥδϑὺὶ] ἰο (6 Ηοργονε: 
“ὁ Βαι(ἢ 15 ἰη6 ονϊάθηςσθ οὗ {πηρδ οί β6θη." ὙγοΙ 
οὔϑογνοβ, [ἢδὶ δοσογάϊηρ ἰο (Π6 ΒΙΌ]1σΑ] υ86, 6 6χ- 
ῬΓΕβϑίοῃ διὰ πίστεως περιπατεῖν ἰτηρ[168 σοΠ]υπΟΈΟη 
νι ἢ οὐ, δηὰ δη]ογπηθηΐ οὗἉ σ6]6 8118] θθηθῆϊβ, 85 ορ- 
Ροββά ἴο [ἢ6 θεμοϊαϊηρσ [ἢ6 Τ6ΙΥ, υπϊἰοἀ ΜΠ ροτ- 
ἕδος θοδιτυάα. 

Ηδξτα 1 νουϊά σομηρᾶγα ἃ ἤηθ ρᾶββαρα οἵ Ρ]ϑίο, 
Ῥῃξα. 80. ποῦ ἢ6 ἀθβογιθ8β 1Π6 βίδίε οὕ ἃ ρβϑζϑοῃ 

- πἰίοεν βυθαά ρα ὈΥ {Π6 Ὀ]Δ ἀΙβῃμηθηῖ8 οὗ (ἢ6 Ροάᾶν, 
8ηἀ ηΐδης ΟὨΪΥ οἡ Μ] δὲ (6 86η368 οδὴ οὔδει : ̓Εὰν ἐς 
γε, οἷκαι, μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλ- 
λάττηται, ἅτε τῷ σώματι καὶ ϑωοῦσα, καὶ τοῦτο θερα- 
πεύουσα καὶ ἐρῶσα, καὶ γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ, ὑκὸ τε 
τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονών, ὥστε μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι 
ἀληθὲς, ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωματοειδὲς, οὗ τις ἂν ἄψαιτο, καὶ ἴδοι, 
καὶ πίοι, καὶ φάγοι, καὶ πρὸς τὰ ᾿ΑΦροδίσια χρήσαιτο. 

8. θαῤῥοῦμεν δὲ----Κύριον. 518 Δἀἢ ἐραπαϊορεΐς, ἀπὰ 
8 Ποῃϊηϊιδίίοη οὗὁἩἨ ψῃδῖ 88 5814 Ὀοΐογα [ἢ6 ραγοηίῃθ- 
815. “Νον νὰ ([ τερϑδί) ἅτε οὗ ροοά σουγαρθ.; 
Τη6 δὲ 18 ραγαργϑοα Ὀγ “ΤΠ ΘορἢγΪ. : “ βἴηςσθ {Π656 
{Π|Πὴρ8 ἅτ 80. Εὐὐδοκοῦμεν μᾶλλον ἐκδημῆσαι. 1ὲ 18 
ἢ ἜΧρ]αϊηοα Ὀγ ΤὭΘΔΟΡὮΥΙ. : σφόδρα ἐπιθυμοῦμεν τοῦ 
ἐκδύσασθαι τὸ σώμα τοῦτο. Βαυΐ {Π18 18 ονοτ]οοκίηρ; 
{πΠ6 μᾶλλον. ΤΠ6 ψογα βρη ῆθβ ἢ ΘγαΠ γ, “ ἴο {Ὠ πη 
δοοά, ογ ν6]}},᾿" δηὰ νη μᾶλλον, “ ἴο ργοζδν." Τῇ 
856η86 οἴ {{Π|6 ραϑβῆρβ, ἤοννενθι, 566 Π18 ἴο Γγβάιῖγα, ἢοΣὶ 
πιαίίπιμσ, Ὀυϊ (45 Ἰλοβθητῃ. Γγθη 618) ἡπαέθηιι8. Απὰ 
ἢ6 δάἀἀβ, ΟΥ ρδγαρῇγδβθ, “" δὶ ῃοβίγδιῃ ἰδηζατ σοη ἤϊ- 
{ἰοῃ θῇ Γαβρι οἰπιι5." Βαΐ [ἴ πῆᾶὺ α80 γεΐδε ἴο [ἢ εοὐ δὲ 
9 ἐλο Τονα. 
Τα ἐκδημ. δῃηὰ ἐνδημ. 1 ἢᾶν Ὀεΐογθ Ὄχρίδίηβά. 

Πρὸς τὸν Κύριον, αρμα Τ)οτηϊητπ), τοἱέῇ. ΤῊ]8 86η86 οὗ 
πρὸς οσοιιΓ5 ὈοΙἢ ἰὴ [Π6 (ὐοϑροῖ9, Αςί8, δὰ Ερίβι|6 ; 
Δ ἃ ΘΧΔΠΊΡ᾿68 ΤΏΔΥ ὃ6 β66η ἴῃ δε δαϑβ. ἴῃ ν. ᾧ 8, Ψἢο 
ΠΟΠΊΡΑΓΟ8Β ἃ 5:0} ι186 οὗἩἉ (Π6 ΗΘΌγ. 8 ἴπ θη. 
44., 11. αηςἷ οἰβανῆθγθ. Ηθ [νὰ8 αἰ8ο β8οῖῃ8 ΟἸ βϑὶςβὶ 
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ΘΧΑΙΠΊρἾ65, ψ ΠἰοΝ, ἤονονοῦ, ἀγα ποῖ οὗ {{|Δ 88Π16 Π8- 
ἴαγα. ὙΒΘΟρΡἢΥ],, ψ τῆ σγοδῦ ἰδϑίθ, οὔβογνοβ, {πὶ {Π6 
ΑΡοβι]ε ἀοϑδβ ῃοί 88γ “" ραγίαδκε οὗ ᾿ποογγιρίϊοη," Ὀυϊΐ, 
ὙΠδ1 15 ΟΓΟ, δ εοἱἐΐ, ἐδο 1, ογά. 

νὸς 9. διδ καὶ φιλοτιμούμεθα, εἴτε ἐνδημοῦντες, εἴτε ἐκδη- 
μοῦρτες, εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι. ΠΘ διό, πῃ ]ο 18 ΝΘΤῪ 
βρη βοδηί, ἀδηοῖθβ πὐρῷ ΔὴΔ τᾶὺ 6 τγϑηδογοή 
4 ὙὙΠΘΓΘΙΌΡΘ, 5Πη66 Ψ6 ἤδνα βι6ἢ) ΠΟρ68 οἵ Γοϑαγιθοίοη 
'Δηά ρσ]ονἢσαϊίοη, Πανίηρς (Π6 δαγηθϑί οὐ [Π6 δριγίξ, 
ἅζο. Φιλοτιμούμεθα, ““νγ6 8[τ|ν6 ΘΑρΟΥΪΥ,᾿ προθυμού- 
μεθα; 88 οῃ. 1δ, 20. φιλοτιμούμεθα εὐαγγελίδεσθαι. 
Μ ὮΘΡΟ 866 (ἢ6 ποία. οι ἀγ. τοηάδγβ: ““Ψ6 πη Κ6 ἰΐ 
{πΠ6 Παῖρὶνε ΟἿ οἵὖν δαιθίτίοη :᾿ ὑὰῖ 1ῃ15 15 Βαϊηρ᾽ υη- 
᾿ὨΘΌΘΒΒΑΓΠΥ ἰΠοΓαὶ. 

ΓΘ εἴτε ἐνδημοῦντες δΔηΐ εἴτε ἐκδημοῦντες τηοΓοὶν 
πιόδη ““ ψηΘΊΠΟ ἢ {18 νου], οὐ 'π {Π6 ποχί." ὅ66 
{ἢ6 ποίθ οἡ νϑγ. 6 ὃς 8. Εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι 15. Βγπο- 
ΠΥΠΊΟΙΒ ψὶ 1} εὐαρεστῆσαι αὐτῷ; ἃ5 ἰη Ηεῦγ. 11, 6. 
“χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι τώ Θεῷ" δηᾶ νϑε. 
5. δηΐ 11,16, ΤΠ ργεβθηΐῖ δχργθβϑϑίοη ἰ8 ΠΌΤΟΝ ΘΓ 
[υηά ἴῃ Ἐρῇ. ὅ, 10. ΡΙΗ]. 4. 18. δ4ρ. 4, 10. δηά 
᾿δἰϑανῆθγο. Ουγ Τνιδηβίδίουβ γοηάθσ [Ὁ ““ ἴο δ6 86- 
σορίθα, οΥ δοοθρίδο! β," οὐ ““ἴο Ὀ6 ρ]εδβιηρ.᾽ 
“βρη θβ “ το Ὀ6 νγ6}} ρ]αβϑίηρ," δῃηᾷ (το ἴῃ6 8α- 
7 ηο1) ““ δοσορίαα ἴῃ ᾿ν}8 5 σῃ," οὐ γὰϊ πε γ “ (0 δοῖ 850 
ΔΒ ἴ0 ΔΡΡΙΌΝΘ ΟἸἸΓΘΘΙν 681 η [15 8ἰρῃϊ," ΕῸΓ 10 σδυΓΙ68 
νι ἢ 114 ποίίοη οὗ ευσγ δ δηα αοἰΐοη, ἃ8 Ψ1}} ἀρρϑαγ ὈΥ͂ 
ΘΟ ΒΒ. ἰπρ ἰΠ6 ρᾶδδαρο δάαισρα ὈΥ δοθίθυβ. ἴῃ] ἢ!8 
Τ,κ6χ. ὅο ΤΠθοργ]. ν᾽ 6}} δχρίδίῃηβ 1 : τὸ εὐαρέστως 
αὐτῷ δὴν. Αηά [6 445, (Πδ 1 τοδί8 {η6 Ἰθββοη ὅτι 
σπούδασον εὐδόκιμος ἀπελθεῖν, διὰ τοῦ ἐνταῦθα εὐαρέστως 
᾿αὐτῷ βιώσαιι Απαὰ ΤΠπεοάογοῖ τοιηλγκ8, πα {{|15 
βῆον8 [ῃδΐ [ἈΠ 15 ηοΐῦ βιΠ οἱθὴς ἴον βαϊναιίοη ντποὺϊ 
ΟὈράΐθηςα ἴο {Π6 σοιηπη8Πα8 οἵὁἁ ουνγ Βοησίδοίξογ. 

ο ΕΚ πηυβῦ οὔβοῖνθ, τὲ ἰἢτουρπουΐ (ἢ15 δηά (Π6 ρτγο- 
σοαϊηρ᾽ οσμδρίον Μτ. ΙοςοΚο (4πὰ αἴτογ πἰτα Ὁ γ. Μαοίκη)) 
1ΏνΝΑΥΓΙΑΌΪΥ ΘΧΡΓΘ8868 [Π6 Ρ] ΓΑΙ ῬΓΟΠΟΙἢ8 ΟΥ̓ δίησυ ας 
ΟΠ65; ΨΉΙΟΝ ΠΠΔΥῪ ΒΟΙΠΘΏΠΙ65 6 ΨΘΤΥ ῬΓΌΡΟΙ; γαῖ 
ἀΒογο ἀγὸ οἴμϑιβ ψῆθηῃ (Π6 Αροϑβιῖ8 υ868 {Π6 ἜΧρΓα8- 
"ΒΙΟΏΒ 6 068, ΓΑΙ ΕΓ (Ο βυρροϑί ἴο (Π6 πὶ {Π|61γ ἀϊιν ; 
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88 ἴῃ {Π6 ργοϑθηΐί νϑῦγβα: ΨὨΙΟἢ ΠΊΔΥ δοσοιηί ἴῸγ τηυοὶ 
οἵ σψ δὶ σου] οὐποσινίδα 566 πὶ ἴο βᾶνοιιν οὗ ρογβοη- 
81 δῃᾳα νΔΏΪΥ ; δῃηά ἴο ἐῃϊ8 ἴπ6 υ86 οὗ [6 ρίυγαὶ ἰα 
ἴο Ὀ6 αϑογιδθ, βΒυῖ 85 (ἢ ἡμεῖς ἴῃ τ1Π6 Ὡοχί νοσβα 18 
ΘΥΙΘΒΕΥ τηϑδηΐ το 6 Δρρί!οἀ φσοπογαΐίν, (ἰδ ι9, ὑὰ 
τα {πὶ σογέαϊη, (ἢ 6 ΑΡΟοΞΒ116 [88 δ] ἀθα τοὺς πάντας, 
90 ὈΥ 16 86 οἵἉ γᾶρ, Ψ ὮΙ Οἢ 45 τοίδγθησα ἴο {Π6 ργθ- 
σαα!ηρ᾽ νογβ6, [{ 18 Θνιἀσηΐϊ {δὶ Βα πιοδηΐ (δαί ἴο θὰ 
ΔΌΡΙΠΙΘἀ ἴο {Πθῖτ ο486 88 Ψ6}} ἃ5 ἢϊ5 ΟΨΏ. ᾿ 
δε 1ἴ ἰ8 γοῃδγκοά ὃγ γείβ. - “ Τιῖδ ἰοιηροτᾶ 

Ῥαυΐιι5 ἀἰβεϊ ηρῸ : ῥγίβηο νϑβ εἰ βιιπγὰ8 σογροσγα, δὲ 
1η Πᾶς ἰογγὰ ΠΑ πιὺ8; βοουηδο πυϊ ἀδροβιΐο σοῖς 
Ῥογα οἵ ὄοχυΐϊᾶ νεβίβ Ἂογηηῖπηι8, Θχρθοίϑηΐαβ Ἰυ61- 
αἷιπι οἵ γϑϑυγΓ ΟΠ 6 ΠῚ ; ἰθγίῖο γεδυγρίιηυ, οἵ 706 1- 
(0 58{᾿π|0.ἢἢ 

10. τοὺς γὰρ----ΧΧριστοῦ. ὙΤΠΐΒ (48 Τπεοάοτοί οὔ- 
Β0ΓΝ658) ρίασθϑ ἴῃ αἀποέξῤον Ἰἰρίνε [ἢ 6 ὩΘΟΘββιυ οὗ δο- 
αυϊγιηρ νΙγίι6. 
ΤΠ τοὺς πάντας Ψψ88(1 ᾿ηαρὶπηο) ἀ ἤδα ἔογ (Π6 γϑδβοὴ 

781 βιισσεβίθά. ΤΊ Οομμηηρηίδίοῦβ, ἤόσανοσ, {Π1ΠΚ 
ἰδὲ {πΠ6 Αροβί[6 πηθδῃΐ ἴο γοΐαϊα {86 Ψ6ν8, ῆο μοί 
ἐμδὲ (ἢ6 Οσδπι 68. αἰοθθ ψουὰ 6 Ὀτουρῆξ ἴο 1ῃ8 
υάραγχοηί-56ει οἵ ΟΟοά ; ον 85 ἰο {Π|6 «ζειυδ, {πεῖν Ὀ6ὶ 
(οι ρβορίε νουἹὰ βθουγθ ἐΐενε δοσδρίδῃσθ. ᾿η 
90 ἢοβθηη)., ΨΠ|0 Οοἰἴ68 6 βαγίηρ οὗ (6 ἘΔ Ὁ] 18 : 
“« [)}ηΐνοῦβο ἴβϑγδαθὶῖ ρογίΐο δὲ ρ8γ8 σοπιρεῖξ ἴῃ αχαηάο 
[ιΐαγο." Βυΐῖ {18 8668 ἴοο [ἰπιϊῖ6ἀ ἃ νί ον. . 

10. φανερωθῆναι. Οἡ ἴδ Πηροτὶ οὗ {Π18 ψοτὰ (οπι- 
τηρηΐϊδίοτβ ἃτ6 ποΐ 4116 ἀργθθοα, Ὅθ δηιβηίβ, 
Ῥτγθβϑϑίηρ οὐ {6 ἴθ γα] 86η86, γοιμδγὶς {πὲ 11 προτίβ 
τόσα [ἢΔη παραστῆναι ; 4. ἃ. ““ν6 84] Ὀ6 τηδ46 π)ᾶ- 
ηἰἴοϑι.᾽" 8δὃο ΏΘΟρΙΥ]. : μὴ γὰρ ὑπολάβῃς ὅτι ἐκεῖ τοῖ- 

ον, καὶ παραπετάσματα, καὶ βαθύτης καρδίας ἀποκρύκτει 
ἣ τὰ ἔργα, ἢ τὰ βουλεύματα, ἀλλὰ πάντα Φανεροῦνται. 
Απὲ 50 Βεοζα : ““Νοὴ πιοῦο ἰβῖθ ὑγθϑεηίεβ, βοά 
οἰΐδηι 1ΠΠ|π ἰπ ΠῸ8 ᾿Ἰηαυ τ, αὐ ρα] ἀπὶ δὲ αυἱὶ ΘΓ Π185.᾿ 
δο αἰβο. )οάάν. “πὰ ψαϊργ. Ὑεὶ Ρίβες., ατοί., Ηο.- 
86ηη., ΘοὮ]6ι.5., Δη πηοβϑί τοοθηΐ (ὐοιητηδηίδίοῦβ γοὴ»- 
ἄδγ 11 σΟΉΡαγγθ. Απῃά 80 οὟν σοπιηοῆ νΘΥΒΙΟΏ σ}- 
Ῥεαγ. Απὰά {ἢ 8 Β66:ἢ8 ΠΟΥ ἀργθθδῦ]ε ἴο {Π6 ΜοΓαὰ 
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[ο] ον. Υοἱ 1 8ῃουϊ ν  βὶὶ ἔογ βοπιθ οξαηρέε: οἵ 
(ἢ 8 1836 Οὔ {{Ἰὸ νογά, ν ἢ ϊςοῦ 18. μοί, 1 {1η1κ4 ἰο Ὀ6 [ουηά 
ἴὴ ϑονρέμγθ. ἴῃ ἴῃς πηθδῃ {1π|6, 1 ψου]ϊά ηοΐ νθῃτ ΓΘ 
ἰο 8410 ἰῃδιί {π6 Αροβέία δὰ ηοΐ ἃ γοίδεθηςβ ἴο {6 
τ᾿ Δηϊ δδίδίίοη οὐὗἩ ψἱ δὶ νγὰ8 θβϑίογε [ἢ6 τὰ κρυπτὰ τῆς 
καρδίας. 
- 10. ἵνα κομίσηται ἕκαστος τὰ διὰ τοῦ σώματος. ΒΌΡΡΙΥ 
πεπράγμενα ἴτοιῃ (6 [Οἰ] ον ηρ ἔπραξεν. Ηδετα Βυκ- 
ἸΟῪ σοϊηρᾶγοβ [λιοδὴ Νίοοι. Ρ. 78. Αὐταὶ τοινυν, 
(8ς1]. σκίαι) ἔπειδαν ἀποθάνωμεν, κατηγόρουσι τε, καὶ κα- 
ταμαρτύρουσι, καὶ διελέγχουσι. τὰ πεπράγμενα ἡμῖν παρὰ 
τὸν βίον. Ἰη κομίσηται (ἢ ἔοεοα οὗ {6 τηϊἀα]6 νοῦ 
18 ἴο Ὀ6 οὐὔϑογνθά. ἴῃ {Π6 αοέένθ, (ἢ 6 ἰΘΓπ 5:0 1ΠΕ[ο8 ἰο 
ὅθα», ΘαΥΥΨ ; ἴῃ ἴμ6 πη! ἀάἀ]6, ἰο οδιγν οἵ αϑ οἱ" οἱοΉ, 
γϑοθῖυθ. Ἡδῃςθο ἰΐ 18 ΝΟΥῪ ΔρΡ]Ι 8016 ἰο [ῃ6 τοοοίνίην 
οὗ τοναγι8, Οὐ ρυῃβηϊη θη 8; 8ἃ8 ἤθγο, ἀπ ἴῃ Ερῇ. 6, 
8. (οἱ. 8, Φδ., ἴῃ 4}1} ψ ῃ]οἢ ραβ8ᾶ568 (ἢ6 σοξίοῃ ἰ8. μιι 
ἔογ (6 γιϑγοθα, ΟΥ γοισαγα οἵ ἴα δοίίοη, ψ δίπουν ἔὸσ 
ϑοοά, οἱ ἴον ον]. Διὰ τοῦ σώματος. Ετάδιη., Τ ἸΤΊΩ., 
ψαίδῦ., δη οἰ ογβ γθηδν ἰῃ 5: “ Ρ6Γ σογρυϑ.᾽ Βιιῖ 
τὲ ὁαηηοῖ 06 {Π6 8686, Βἴπσ6 θπ66Γ {Π|6 πεπράγμενα 
τηιϑῦ 4130 Ὀ6. σοπῃριθῃθπαάρα ογι 8] ἐλοιρὴέδ, ἀπ 
811 δν1] τηϑθηΐϊαὶ ἢ θιῖ8. ΒοζΖᾷ, δηΐξὶ τηοβί γθοθῃξ (οηι- 
τηδηίδίοι δ, γΕγ, [Δ Κ6 1( [ὉΓ ἐν τώ σώματι, “1ὴ 18 
ροάγ,᾽" “41 (ἢϊ5 [{6. Τῆ6 ψονὰβ8 ἌΡ Ὁ76 
δἀάθά, ἴο οὀχρίδιη δηὰ βίγθηρίμθη (ἢ ρεδοράϊηρ. 
Πρὸς 5ἰση! 68 ἀεοον ἀϊην ἔο, σιιἑέα δὲν ἐο. 

[15 τοιπαγκαα Ὀγ ΤΠ ΠΘορἢν]. δρᾷ (Βουμπηθη., {Ππᾶ| 
1η (86 εἴτε ἀγαθὸν, εἴτε κακὸν, Ὠϊοίν6 8. Δ16 βιροοϑίθα 
θοίἢ! οὗ ταψαγά δηά ρυηϊβίγηγθηΐ ; δηά 41 [ῃ68 δηιιθηΐ 
( οππηρηίαίοῦβ 8416 ἀρτοθά (8. ἤθηοα ἰ{ 15 ρδίη {Π6 
8ο] ν}}} Ὀ6. Ραηϊδϑἰ)δα ᾿Ἰη σοῃ]ποιίοη ψιῖῃ (6 θοά 
ὙὨΙΟἢ 11 οσσιριοα ἴἢ {Π18 ἴδ. ὅδε Αςίβ 17, 81]. 
1 (ον. 4, ὅ. 2 [ἢ 6858. 1. 7. 2. ΤΙ). 4., 1. 

11. εἰδότες οὖν τὸν φόβον τοῦ ζυρίου, ἀνθρώπους πείθο- 
μεν. Τὴ Αροβί8 δρίη 888 (Π6 ρίανδὶ οὗ λύημδοῖ 
ΟἾΪΥ : ““βίποθ ἐπϑγθίοσθ ψα Κηον." φόβον τϑίδιβ ἴὸ 
{π6. ἀυ7Ίία] {πο 1η8] 1.8ὲ πηδηιοηθά. Τὴ 56η86, {ῃ6η, 
15: ““Μ6}} Κηονϊηρ ον (ἢ ΤΙ οτά 15 ἴο 6 ἔδαγρά," 
᾿Ανθρεύπους πείθομεν. ΤΊια δηξΘηΐ Οαιϊηπηοηίαίοῦβ, ἃβ 
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15ο Ηδιηπι. ἀπ οἰδοῦβ, δϑϑίρῃ ἴἰο {886 τγογάβ᾽ ἢ 6 
Β6η56: “Ψ6 Ββίγίνθ ἴο δισαψ πηθῇ, ὈΥ ρφὶνίηρ' ΠΟΘ οο- 
σαϑβίο ἴο βίυ τ Ὁ] 6, ργονιϊηςς (Ππσθ Ποποδὲ ἰὴ {δ 
βἰσιῃι οὗ 4}} πιθη." Βυΐ, Ὠονανογ (Πδὲ πΠΊΑῪ θ6 ἔσο οὗ 
{Π6 Αροϑι[6, 1 ἀἄοεβ ἢοῦ ἀρρϑᾶγ ἰο 6 ἐδ βθῆβθ ἱη- 
ἰοηαθα ; ὨθΘΙ 6 Ὁ ἰ5 Ν᾿ ἀποβηαθεν ΤΟαυΓΘ Πα ὃν {ἢ6 
ψογὶβ [Ὁ] ον ηρ, οὐ δοσοιῃΐ οὗ ψῃϊοῆ (ἢ6 ΟὐὈιη- 
τηδηΐδίοῦϑβ ἢ 4 6ΒΓΟΏ 866 πη (0 ἢανα ἀσνβθα ἰἢ6 ἰῃ- 
ἰογργοίδτιοη. ΤΠ6 ρῥ]δίη δηὰ πδίαγαὶ 86 η86 18. (ῃὲ 
ἀϑϑιρῃθα Ὁγ Οτοί. δηὰ πιοβί οἰποὺ τηοάδγῃ (οχη- 
τηδηἰδίοβ, ““ψ)Ὸο Θηάθανουν (0 ροσβαδαβ τηθῃ, ὃγ 
ΤΩΘΔΏ8 οὗ ἴΠ686 ΑΝ 1] σοηϑ, ἀοΥδ !Οἢ8, ἴο ΘΙ ΓΑσα ἐδ 
(05ρ6ε], δηά οδεν ψπδί 1[ Θη)οΐ 8, (Πα ΓΠΕῈῪ πηδᾶν ἀνοϊά 
{Π6 61], δηά δίίδίῃ (ἢ 6 ροοα.᾽ 

ΤΠ6 τηρϑηϊηρ᾽ οἵ (Π6 ποχύ ψογάβ 15 ἢοΐ ὑϑγγ οἶθᾶσ, 
Ηφηςθ {6 ναγοίγ. οὗ ᾿ηϊογργοίδίίοηβ. ΤῊ γγογάὰϑ 
σοπ6 ἰῇ νΟΓῪ Δ ΚΎΔΓΩΙΪΥ δίϊον εἰδότες πείθομεν, νῇς- 
{Π6γ δὲ 'ν6 ἰακο (11 50π|6) ἔογ ἃ 8ἰπηρ]6 σοριι]α, οὗ 
νθΊΠ ον ἔοτ 8η δάνογβαίίνθ. Οτᾳ16 αἰθιηρίβ τηδάθ 
ἴῃ {16 νγΑΥ  οὗἉἨ οὐ σαὶ σοη)θοίαγα ἰδ ἐμ6 [Ὁ] ονίηρ, 
ϑοηθδ ἰηϑϑγί Δ οὐκ, ΟΥ ἸΏ Κα [ἢ6 βθῃηίθησα ἴῃ ῆδβος 
ποραῖίνο, ΕΥ̓͂ ρῥἰαοίηρ ἃ πηᾶτῖς οὗ Ἰηἰθγγορδίίοη. Βιΐξ 
{Π158 τοί μβοα ριούυςθϑ ἃ ἔτιρια 86η86 ; δηά {116 οἵδεσ 
15. δοῖἢ πηδυςῃογίΖοὰ ἀπά Ὠδγβῃ. Βίβῃορ Ηοδάϊθν 
νοι το οΓ πείθομεν οσοπυΐησο, δηά (6 δὲ “δηὰ 
{Π γον. Βιυῖΐ πο τγοἰϊδηςθ σδῃ ὃΘ μἰδοθά οἢ δΔὴγ βυςἢ 
νἱοἰοηΐ δπὰ [δου ου8 Ἰηἰογργοίδειοϑ. ν᾽ γίουβ οἵ 8 
ΙΏΔΥ 6 866η ἰη Βοβθηιμ)., ηοΐ οἠδ οἵ ψῃ ΠΟ ἢ βθθιηβ 
ῬγοῦΔ0]16. Τὸ πὶ [ὃ ταέδεν' ἈΡΡΘδαγβ (δὲ ἔῃ γα 18 δὴ 
6111ρ515, ἢ6 τ ἢαγβὴ ᾿η4666, θα 8ι16}} 88 18 ηοὗ ΠῈ180.8] 

- 10 {86 Δροϑι]θ, παιηαῖν, οὗ οὕτω πείθοντες δί πεῷ., δὰ 
ἴο θ6 βυρρίΙοἀ ἔτοιῃ {16 ργεοθάϊηρ. Τῇ βδθῆ86 ψ1}} 
1πΠ6η ὃ6: “ [ἡ {π8 υγρίηρ γου ἴο Θἴρτγδσα {6 ο9- 
Ρ6], ΒΥ πιοίίνε5 Ὀοΐῇ οἵ ἔδδγ δά ἤορβ, 6 ἃγθ τωηδάβ 
ἸηΔηϊίαϑέ ἰο οὐ, δηα «σοὺγ σοηῃϑβοῖθησο68.". ΥὙ6ι 1Ηϊς 
[858 ϑοπη6 οὔ (ἢ6. Πδιβϑῆηθ58 ἰΟυηα 1 41} [Π6 Οὐδ 1᾿- 
τεγργοίδιοηβ. [ΠἸὩΔΥῪ {Π6η 6 ρϑγπ 64 ἴο βυρραϑί ἃ 
ῃον πηοάδ οἴ γοιηονίηρ [Π6 ΑἸ σαν, ὈΥ ἃ οἤδηρε οἵ 
Ρυποιαυδίίοη, ἐππι5: ΡΪδ66 εἴδοτες----πείθομεν ἴῃ ἃ ῬΆΓΘΏ - 
{Π6518, οἵ, δἱ ᾿ϑαϑί, ραξ ἃ ροσιοά δίϊογ πείθομεν, πὰ 
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[Κα πεῷαν. 1 {Π6 5686 ““ ΜΘ ἈΓΟ αἰγραάψ τηδΔη 68ὲ ἰὸ 
Οοά," παπιοΐγ, (δὲ βο ἢ δῖ οὖῖς νίονϑ. 7118 ι.56 οὗ 
πεῷ. ψ5 ΠΟ {1685 ερσροβίρι Ὀγ 1ῃ86 πεφανερώθεναι 
ἡυρί Ρείογο. 

Ἑλσπίξω δὲ---τεφανερόσθαι, ““Δηὰ 1 ἰγυϑὲ 1 αἀπὶ 50 
(μηϊ681) ἴο γουῦγ τη ἀ5,᾽ 1. 6. 1 ττυδὲ 10 15. 4180 τηᾶ- 
Ὠϊΐοϑι ἴο γοῦγ τϊη ἀβ δη ἸυάρημθηίΒβ. ΤὨΪ8 56 η86 οὗ 
συνειδ. ἰ5 Του πα ἢ ΤΏΔΏΥ ρΑβθάροθ οὗ ἰῃ6 Νὸν Ταβίδ- 
οθηΐ. δ'΄εαδοῦ]ρθυδ." Ἴ,οχ, [{ 8 βίγδηρο (ἢδί δἰιοβῖ 
Δ}} (συμπηθηίδίοτβ βου ά γοηήδσ 1 οοηϑοίθποοσ. ΠΕ 
δυΥὨίΑχ δὲ, σμέδηι, ἰ6 οἴεη ἰϑυηά ἰη ΤὨιογά. 

Ήρτο Ἢ εἴϑ. σοιρδγοβ 8 νϑῦὺ Ὀϑδυς] ρᾶβθασο οὗ 
ῬΙαῦο ὕογρ. : χαίρειν οὖν ἐάσας τὰς τιμὰς τὰς τῶν πολ- 
λῶν ἀνθρώπων, τὴν ἀλήθειαν σκοπών πειράσομαι τώ ὄντι, 
ἐς ἂν δύνωμαι, βέλτιστος ὧν καὶ ξῆν, καὶ, ἐπειδὰν ἀποῦ- 
γήκσω ἀποθνήσκειν. ἸΠαρακαλώ δὲ καὶ τοὺς ἄλλους πάν- 
τοῖς ἀνθριόπους καθ᾽ ὅσον δύναμαι. 

14. οὐ γὰρ πάλιν---ἡμῶν, Ἠροῖα 6 ἢᾶνα (88 δ ἢ}, 
ΟΡβογνθβ) δῇ δη(οἰρδύοη (Ὀγ ῥγοΐβρϑβὶβ) οἵ δῃ οὔ]θο- 
ΟΠ, 80 ἢ 85: ““Ὦγ, [Π6 πη, 1 γοιΓ νΘ8 δ6 50 τηὰ- 
ΕἸ ἴδϑὲ ἰο υ8, 4ο γοῖ! ἀραίῃ σομπηπθηἀ γουΓβ6} ἴο τ18.᾿" 
Τὸ νδιοῦ [6 ΏΒΨΘΥ 8: “1 ἀὁ "(1 ποῖ ον {Π6 88Κ6 οὗ 
861 {[-οοπημηθηἀαίίοη, θυὺ 1 σοιητηθηα πἡγ86] [9 Ιη ογάοθε 
(0 δῇογά γοιῖι τηδίίοσ δηᾷ Ἵοδῦβα (ὁ ρίοιυ οἵ πιο, 
παοῖν, ἰπδὲὶ γοὰ ἤανθ ὈΘΘη σοηνοιίοιὶ ὮὈΥ ἃ {τ 
Ἀροριῖο. Ταυβ (ἤθΓο 18 δὴ 6]}1ρ5818 ἴῃ οὐ γὰρ πάλιν 
ἑαυτοὺς συνιστάναμεν, ΟΥ̓ συνιστ. 185 ἃ ΝΟΧ ΡΓΘΡΏΔΗΒ. 
ὙΒοορὮΥ]. ψγ6}} ρδιαρἤΓαβ68Β : εἰς τούτους τοὺς λόγους 
ἤλθομων, οὐχ ἑαυτοὺς συνιστώντες, ““ ΝΘ 40 Ποΐ 580 1ἢ}18, 
88 σουμιηθ πη ΐη ΟἸΓΒΟΙν 68, 1. 6. ἔῸΓ {6 ρυζροβα οὗ 
σοι δ ηἀηρ οὐ ϑαίνο8. δ66 δἰϑο Τπβοάοιεί. Τρ 
δΌονΘ ΒΟ0ΘΠῚΒ ἃ δΓ ΠῖΟΓ6 ρσόῦδῦ]α πιοάς οἵ ΗΠ Πρ ὉΡ 
ἐπα 6 0815 τηδη εἶναῖ δαορίοα ὈὉγ Βοβοημ)., ψἤοὸ ρᾶ- 
ΣΑρΡὮΓΆ568 (ἢ π8 : “Ν6Ὸ ρηΐῃ ἤδη 1η ΓΘ μ᾽ υγᾷ αΙ ΔΠΊ, 
Ὧ6 ἴη6 ἰδηθο νΟῦ!8 σοτηπηθηάδΓ6 ν! ἀ6ϑγ." 1ϑοαάνς. οὔ- 
βοῖνϑϑ, [ἢδί [0 15 οἶδαν ἔγοπὶ ἤθηςθ, δηά οὗ. 8. (ῃδὲ 1ῃ6 
(οὐ ΒΔ 5 ὙΥΘΓΘ ΓΟΔΟΥῪ ἴο πλβγαργοβοηΐ (26 οαγα δέ. 

ἃ Τῆυ .486]ν}}5 ρΑΙΓΑρ νγΑ308 : ““ μ]αηῃὲ τηΐ τ! εβὶ βεγβι}βσΩ, γῸ8 4ι10- 
ἢ τὴ6 Ὀοηστσα νἱτιη σοχηϊαπ| ρεγϑρεοίπγαια δΌοΓα." 
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Ῥδὺ] ἰοοῖκ ἰο νιπάϊοαία ἢἰπι56}{, 245 »υἱάδ αὐ υοσἱη- 
δἰονγψ. Οὐ {πε οἱῇεγ ᾿δηά, {πο ψουϊά παν ἰηξθυ- 
τεῖος ἢ 5 σέίοποο 85 (6 οἴξεείϊ οὗ σμίϊέ αῃι!ὰ οοη ισίονι. 

6 πεογείΐογθα ρ] δ Ϊγ, δῃα ΝΟΓΥῪ ΡΓΟΡΕΓΥ, 16}}5 {ἢ 6 πὶ, 
[αὶ ἢ6 βαϊὰ εἶηο ἴῃ ἢβ ΟὟ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἀεδίδηοσο, δηὰ 
(ο ἔτη βἢ ἢΐς ἔγίϑηβ ἢ Δ ἀησνοΓ ἴο (Π086 τῇ οδθ 
ςοηβοίθηοθϑ σοηδοιηηθα ἰδεοῖη, ψ 116 ΠΟΥ Θηάθα- 
νουγοα [0 Δ8ρ6γβο ἢίπι.᾽ 

Κάυχημα ἤογα ἀδποῖδβ ““τηδίίογ ἔον Ὀοδβίϊηρ," ἱ. 6. 
ἴοτ ΠΕΡ 46 δῃά βδιϊβίδοι!οη. 

ΤΠε ποτὴν ξο] ον ἱηρ πογὰ {ὉΠ} ἀονεῖορα 1[Π}6 86η88 
οὗ 1Πὸ ργεσβάϊηρ,, δῃὰ [ἢ6 ἜΧργαθδβίοῃ τοὺς ἐν προσώπῳ 
καυχωμένους, 18 ἃ ῬΟΤΙΡἢ 4518 ἀσβογιρίϊνα οὗ (ἢς [8]80 
ἰδοῦ. ἵνα ἔχητε. ἤττρο ἴΠ6Γ6 ἴ5 δοιῃα νυ Ὁ Ὑδηί(ηρ,. 
ὙΠΒΕοΟΡὮΥ]. ΒΡ} 168 λέγειν καὶ καυχᾶσθαι, ΜὨϊ οἷ, ΠΊΔΥ͂ 
06 Δ΄ ποι, Ὀὰϊ {Π6 6]}Πρι1ς4] ἴδγπι, 1η τορι] σοη- 
βιγυσίλοη, σδῃ ΟἾΪγ Ὀ6 καυχ. ; 85 οι. 4, Φ6. Πρὸς ἰ5 
τοηδογοᾶ αἀβαϊηεί. Βαϊ ἴῃ 41] [818 {Π6Γ6 18 βοιῃφι ἢ ηρ' 
Ββαγβϑῆ. [1 σδηποίῖ θυΐ τη ϊηἰς ὑπαὶ 1 6 γα Ὀδεζεγ βἰ πρὶν 
ἴο ΒΌΡΡΙΥ καύχημα, διὰ τοη 6 Γ πρὸ “10 ΘΟΠΠρΡΑ 500 
νι," “1Πδΐ γοῦ τὐϊρῃΐ πᾶνα ἃ πιδίζογ οὗ βοδβίίηρ 
ὄνοῦ 08 ἴῃ σοιηρατγίβοη ἩΠΠ," ὅς. ὙΤηδῦ Ὀγ. {86 [ο]- 
Ιουνίηρ ψογάβ (ἢς ,αίκο ἐοαοΐεγ ἅτ ἀδβιρηαίεα, {Π 66 
οδη ὃδ6 το ἀουδὶ; Ὀυξίῃο ἐσασέ βοηδβα οἵ {{16 (6γιηβ 1ξ 
ἰᾳ ηοέ οαϑν ἰοὸ δϑοοσίαϊῃ. ὍΤῆ6 δηξθοηΐ (ὐοιεηθηζαίοτα 
τερατὰ τπ6πὶ 848 ἀδβοῦρίνα οὗ Πυροογίαν. Τῆυε 
ΤΠοορ Υ]. (ἔτοπι Οβεγβὴ Ἰηἰογργαίβ ἐν προσώπῳ Ὁ 
ἐν τοῖς πρὸς ἐπίδειξιν καὶ κατὰ πρόσωπον, ἩΔΙΠΟΙΥ, 50ς 
(86 45) 45 δὰ δῃ Ἀρρθᾶγδῃςθ, Οὐ ΜΟΓΘ {Ὧ6 πηϑδῖς οὔ 
Ρἰοῖγ, Βυὺ οαγγίβα ποϊπιηρ ροοά ἰη {πεὶγ βθαγίβ. Βα 
{πε καυχωμένους Μ7}}} ΒοΔΓΟΟΪῪ δάπηϊ οὗὨ 1Π18 ἱπίθγργε- 
(αἰίοη. [πογοίοσγα ργοίοσ (ἢ Ὅγυβ., ΡΊ5ς., Οτοί., 
Ἐδί., δἀπᾶὰ πιοβὲ τπῃηοάθγῃ (ὐοτημηθηΐϊδίογβ) ἴο ἰηΐαγρτγοί 
(6 ψογάβ 88 ἀδδογίρίϊνα οὐ (Ποβ6 (ῃδιηδὶν, ἐδ ἔδ]βθ 
ἐθαςΐθγβ) Ὅῃ0 Ψεγα ὑγουά οὗ {8οῖγ ουϊνεγα βήναη- 
ἴᾶσαδ8, (Ὦ6ΙΓ ἸΘΔΤΏΙΠΡ', εἰσαυσηςσθ, τβδ τῇ, ταηϊς, ὅτο,,Ἐ 

“α΄ ΤΏμδ Οτοῖ, οοηραγοθ πρόσωπον 1 [π6 ΗρΌΓ. ΠΕ ἰῃ 1 ΘΔ}. 

8, 7. «ἴεγα ἴμο ϑερῖ. μὲ5 ὄψιν, Ηρ εχρἰδέῃβ πρόσῳκ. οὗ 5}} 

{πεῖ πίοι ἰδ Βὲρ ν εδἰθοιωθὰ δοους νου] ϊγοννὶδα ποῦ. Απά 40, 
4 νΟΙ͂,. ΥἹῖ. 
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88 Ορροβϑά ἰο {Π6 νἱγίι 68 οὗ [6 Ὠρατέ, (πὲ ρυγΥ οὗ 
ποαγί, δηά {πὲ (σβεϊ ποῦ οὗ ἃ σοοά σοῃβοίθηοθ οὗ 
ὙΠ οἢ ῬΑ] ἢδά τϑᾶϑοη ἰο Ὀοδϑί. δ66 800Γ8 1, 12. 
8ο Μδοζκη., ψῆο οὔβογνθβδ ἰμδΐ ἐν προσώπῳ ἤδτα ἀ6- 
Ὠοίθϑ (Π0886 Βυρ6γῇῆς!αὶ ουϊναγά 408}1{168, ν᾿ ΒΙοἢ τϑὶβ6 
{π6 δαἀπηϊταίίοη οὐΠ6 νυὶραγ, δπὰ οἵ νυ] οἢ,, 1 566 Π18, 
16 ἔα|56 ἰδδοίθυβ Ὀορβίθα ; ψ 186 ἢ6 ν88 ἀδῆοϊοηΐς 
ἴῃ {Π6 αυδ] 168 οὗὨἨ [Π6 Πδατί, ἡδιηοἷν, ΒιΠσ γι γ, μος 
ΠΕΒΙΥ, αἰ51ητοοβίθηθ88, Ὀθηθνοίθποθ, δηἀ σΟΠΘΘΓΏ 
ἴον (6 ρίοιγ οἵ Οοἄ." Αῃά, σοπδιάθγιηρ (6 εἰγοι- 
βίδῃσοϑ οὗ {16 Αροβί]6, δηά οὗ {ῃ6 [56 θᾶσἤογβ, 
1616 οδϑῇ ὕ6 80 ἀουδιὲ Ὀαυΐ {118 18 {Π6 {Γ 6 1ΠΓΘΓΡΓΟ- 
ταῖ!οη. ν 

18. εἴτε γὰρ ἐξέστημεν---ὐμῖν. Οη (π6 βςορα δηῆ 
Θδχθοίΐ 86186 οὗ 686 ψου β΄ ὨΘ {Π|6Γ (6 δι θηΐ ΠΟΥ 
τηοάσδγῃ (οιμαμπηδηΐδίογβ ἃγ ηἰθ ἀριθοα. ὅϑοπηα οἵ 
θοίῃ οἶ45868 (85 [“οοἶκ6) τ] Κ {Π|8 15 ἃ ἴδοῖύ ΓΕΡΙῪ ἴο 
8 σπαῦρα [ΤΌ ΒΟη6 Οὗ [ῃ6 (ὐοΓ [1848 (866 οἰ. 11,1. 
12, 6 δηἀ 11.), {παΐ δι. Ῥαὺ] νὰ8 ἃ ἰοοὶ οἵ πηδάιηδηῃ, 
ἴον δὶ ἢ6 53814 ἴῃ σοιηπμοηάαδίίοη οὗ ἢἰπι56][ ; δά 
{Π6 (Ὠ6 ΠπΙΘΔΠΙΠρ; 18, “ὙΟἷ] 884} [1 δηὶ] ἠϊϑίγαοσι θα [ὉΓ 
ΤΩΥ Ῥγϑβοηΐ οοηδυοσῦ; θυΐ (18 15 Ὀείψθθη Οοά διά 
ΤΥ 861. 1 8πὶ 816 γοιι (ον  ίδη8 Οὐρὶ ποί ἰο 88 Ὺ 
ἴ; [ἴῸγ 81} Ὧν βοῦϑγ {πουρῆϊβ ἃηα πηοβὲ ρϑϊηξ!. 
Ἰαῦουϊβ δ ἴογ γου." ΤῸ {(ἢϊ]8, ῃονανογ, Ὠοάάνσ. 
ΤΆΔ Κ65 οδ]δοίίοηθ8. Ηδ ἴἀκε8 {πὸ ἐξέστ. ἴἰο ἀφηοία 
Βοίηρ ἰγδηβρογίθα θογοπά οῃϑβοὶ ἐ δηα (Π6 ἀυ 6 Θοχϑσ- 
οἶδ οὗ σγϑάβϑοῃ, ἱῃγουρῇ Ζοαὶ ἴογ σα ρίογν." Βυΐῖ 
(818 σοπηθ8 ἴ0 τ00}} {Π6 9816 τπ]ηρ. σϑδηῃοῖ, 
Βονανοσ, γταραγὰ {818 ἴῃ δα ρῃξΐ οὗἨ ἃ ἰδοὶΐ δῆϑθννοσ 

ΘΟΒΙΘυ8, ἴῃ 8 [,6χ., ΠΟ ἐχ μἰϑίηϑ8 1 οὗ ἐχίεση δ] δἀνδηίδροβ οὗ δυθσν 
μά; 88 Μαῖί. 42, 16. οὐ γὰρ βλέπεις εἰς προσώπῳ ἀνθρώπων" Δῃά 
Μαγκ]1Φ, 14. Κα 920, 21. 700. 18, 8. 2 ΟοΥ. 10, 7. . 

κ' ΤηοὸρὮγν]. ρυγβιιθθ, Ὀὰχΐ ΓΠΟΤΕ ΒΟ ΘΟΘΕΒΙΆΠΥ, ἴπ6 εαπῖα Κἰπὰ Ὁ 1}- 
τεγργοϊδιίοη, ὈΥ̓ βοξιοηΐηρ ον ἴΠ6 ἐξέστ. ἴἢϊι : ΓΑν τέ τε μέγα 
φθεγγόμεθα (ἔκστασιν γὰρ τοῦτο καλεῖ, ὥσπερ καὶ ἀλλαχοῦ ἀφροσύ- 
»νη}) διὰ τὸν Θεὸν 'τοῦτο ποιοῦμεν, ἵνα μὴ ὑμεῖς νομίξοντες ἡμᾶς, 
εὐτελεῖς, καταφρονῆτε, καὶ ἀπόλυσθε. ἴΑν τέ τι μέτριον καὶ ταπεινὸν 
εἴπομεν, δι ὑμᾶς, ἵνα μάθητε ταπεινοφρονεῖν. ϑοίηα δηίϊδηΐβ, 
Π αἶβο ατοῖ. υσου]ὰ πη οτβίδθὰ τἋἢο8ς6 οτέάοϊεα τυ ἢ (ἢ Αμροβες 
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ἴο ΔΠῪ σδάγρα οὗ τηδάμῃϑββ οὐ (Ὁ]]ΪΥ ; ἐδοιρὴ 53110}} 18 
1ῆ6 ορίηϊοη οὗ δοηὴθ δηίθης (οιημπηθηίδίογϑ ; 831η66 
1Πη6 γὰρ Θν! ἀΘπΕγ σοπῆποβ ἱΐ ἰο ψμδ νϑηΐ 7.81 θ6- 
ἴογα : δηᾶά {ἰπεγθίογβε 1 τηοϑί ἄρργονα οὗ {{|6 ᾿ῃΐθγριθ- 
ἰδιο οὗ Τ Πεοάοτγοε : Σωφροσύνην ἐνταῦθα τὴν ταπει- 
νοφροσύνην ἐκάλεσε, ἔκστασιν δὲ τὴν τῶν κατορθωμάτων 
διήγησιν. ΑΠα 50 {ἰ|ὸ δοῇοῖ. ἃρ. Μαί(ῃ. Απὰά {ἢ}8 
ΘΣΡΟΒΙΓΊΟΒ 18 βΒυρρογίς Ὀγ γοτγβί., ΒοΖζα, Μαεμῃοςῆ,, 
Γιγη., Βοβθηιη., 85ρὲ5, Δη4 τηοδί γοοθηΐ (ομηθδη- 
ἰδίοιβ." δ ]θι5., ἢ ἢ18 [6χ., αἷβο ϑιρροῦίβ {ἢ158 
Ἰπίογργοίδίοη ; Ὀὰ0 ἢ6 τηϊδίαΚαϑ (ῃ6 ἔτι6 γαξίο η16. 
ἑαρλογω, ὉΥ αἰπιϊηρ᾽ δἰ ὈΘΙηρ' νΘΓῪ ἰἰει αὶ, Ηδ 8805 ἴξ 
Τη68η5 “10 Θχοθοὰ ἀυ6 πηθᾶδιιγθ ἰῇ ΤΥ σοιηϊηθδηα- 
ἄοη οὗ τηγϑο! ἢ. Βαῖ {818 ψοακοη8. {16 ἴογοβ οὗ {Π6 
ἰθγι, 1π ψ ῃ οἷ ἔῃ 6 ΓΟ 15 τ} 6 ἢ} ΔΟΓΙΠΊΟΩγ. ᾿Εξέστασθαι 
οἵ ἐξεστήκεναι τοῦ νοοῦ, ΟΥὙ τῶν Φρενών, ΟΥ 1Π8 [πΚΕ6, 
ΨΟΓΘ Ρ]γάβ68 υϑε6α ο ἀδηοία δοὶηρ' πιαά, οΥ ἃ ἴοοϊ ; 
οα ΨὨϊΟὮ 1 ἤν ἰτραίθὰ αἱ Μαγκ. 8, 21. Βαΐ. (8 
ΡἤΓΑδ6 5866Π18 (0 ἤδνθ, ὕθθῇ 8οπηθ Π163 τ86(1 τηρίδρῃο- 
ΤΊΟΔΙΠγ 1ἢ [Π6 8686 ἐο δοαςὲ, βίης6 811] ναῖῃ Ὀοδδίϊηρ; 
15 πῆογο {ῸΠ|}γ, δῃά (Π6 ναίῃ Ὀοδβίθγ 15 {Π6 ργοαῖϊαϑί 
ἴοο!. ΤΊ υ8 ἄφρων ἃπ 4 ἀφροσύνη, ἅτξ ιι86ἀ ΤαΒρΘΟ ΝΟΥ 
οἵ α ἔοοϊ, δπὰ [Ὁ]]γ, ἴῃ ῷ (οἵ, 11, 1 δηὰ 16 δῃηά 2], 
σοιηρᾶταα ψἰ 12, Ὁ δηᾷ 7. 1 οου]ά, ἴοο, [1 ψργαὰ 

ἈΞ ΟΥ̓ 1} [(Π6 τοοάόγηβ, (6 ἴγυ 6 ̓πτογργείαϊ 'ΟῊ τνᾶ8 Ὠιϑοὶ ἀἰδεϊηςιν 
δεοῦ δηὰ Δ ]γ ἀϊθευδβεὰ ὈὉγ Κυθῦθ, Ὁ 58. ρ. 801,», ἰῃ (6 ξΟ]ΠΠοννὶηρ; 
Τηδδίο εν ποῖα : “ Νόοὴ δυάίθμπαϊ νἱἀδπίυ», 4] ἢοςΟ νόθα τὰ 84] Θοβίβϑος 
Ῥλυΐ!, 46 αυΐϊθυβ ἰηΐγα, ρυϊδηϊ ταΐογεπάινγῃ ; εἴπ [Οἱ 8. ΟΥΑΙ ΟΠ 8 
ἐοηϑὲ]ΐο εἴ δογὶθὶ θη σοῃνθιηΐαῖ : ὈγΟρὶδϑ 86 γε δοροθυηΐ, αὐ ἐξέσ- 
τημεν ἀς ἱπεαπίά, 4υ.8}18 δοἰ]ΠἸσαῖ ποηηι}}}1}8 νἱἀευδίαγ, ἐπίογργοϊδηζαν, 
δίδο υἱ βἰαίυδιίαγ, ΡΑΛ τη, οὗ οἰηριϊάγει Ζο] τ, φαθην ἴΏ ὨΔΠΏΘΓΕ 
δι0 ΟὈσιηάο δα θεραΐῖ, φυϊθυβάδῃι νδὰπι ἔιι1588 ᾿ηϑαηΐγα : αυρά ἱρ- 
ΒΌΓ αὐυοηϊι Φεγειῖεβ ὑγοΟρΠοῖεΒ δορί ἀΐβθε, ἴθβί8 εϑὲ Ψοβαρῖνιβ, α. 10, 
η, 8. Οἱ ἡγεμόνες καὶ οἱ ἀσεβεῖς ὧε ἐξεστηκόταᾳ τῶν φρενῶν αὐτὸν 
οὕτως ἐξεφαύλιδον. δεὴ, υἱ νετῦτ ἔβίθδυ, πεο ἢεθς βεηξαημβ τ ηὲ 
Ργοῦθβδίυγ, οὕ Ορροοίτἰοηἱ τοῦ σωφρονεῖν π0}}0 τ (0 811 σοηρτυδηρ, 
Νδτὰ σωφρονεῖν, ἰο[ΐι.5 ογαιϊ οΠ͵8 ταῖς ααϊρομῖο, ἢς οϑί πιοάςδ δ 
ἄς ε6 ἰοφεὶ: ετξο, δχ ἰθρ ὁρροβι(ἰοηἱ8, ἐκστῆναι φίοτὶαπαΐ ποίἱοηοπὶ 
οἰκίπεσε ἀεδεῖ. ᾿ ὔ 

Ι νουἹά δάά, [παῖ {πε οοτωμίεῖς ρῇγαδε ΟΘσΟΌΓΒ ἴῃ Ευτγίρ. Βδοςἢ, 
840. ἐξέστης φρενῶν' ἀπά “Ἐ 5οίη. ρ. 28, 18. ἐξέστην δι’ ἐμαυτοῦ, 
καὶ τὴν αἰτίαν βάρεως ἤνεγκα, δι 88, 21, 

, κῷ. 
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ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, δάάδιυσο ἸΠΔΠΥ ραββαρθ5 οὗ (86 (ἸΔδββὶςαΐ 
ὙΓΙΟΓΒ ὙΠ6ΓΘ [Π6ΓΘΟ 18 ἃ δι πη τ Δ} υ8ῖοη. Νοῦν [ἢ6 
ΟΡΡοβίίθ ἴο {π|8 ψ85 δχργοββοᾶ ὈΥ σωφρονεῖν. Τἢυ8 
ἴη Αοἰβ 206, 25δ., ἴῃ δῆβνψοι ἴο ἃ Ἐἰνατα οἵ πιϑήηθδβϑ, 
δι. Ῥδιϊ βᾶγβ : ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφ- 
θέγγομαι. 

11 18 πηδηϊΐδδι ἰδὲ τῃ6 νϑγῦβ πιυδὲ ἤθγθ Ὀ6 Γδ- 
Θαίθα : ἃ ὀγευϊοημεοπέϊα Ἰουηὰ εἰβόνθογο ἴῃ δ. 
δι], ἃ85 Βοηι. 4, 28. ὙΥΓῚ τεβροοῦ (ο (6 ψογάβ 

Θεῶ δηὰ ὑμῖν, (6 ραηογαὶ 56η86 ἰπηἰοπἀδα ὈΥ {ἤ 6 πη 18 
το] ἐγαςθὰ ὈΥ ὙΠοοάοτγοι {Πὰ8: ἀμφότερα δὲ ὀρθῷ 
τοιώ λογισμῷ. ΤὨυ8 Θεῴ πᾶν ἀθηοίθ “ ἔογ [ἢ6 ρΊοΓΥ 
οὗ Οοά, ἴο σιοπὶ (ἢ6 ριαίβα οὗἁ τὴν νἱγίυ 68 18 ἀπ, 
8η4ἃ ποΐ ΠΥ ΟὟ ρίοτγ." Βυ ὑμῖν 18 πηϑαηΐ, “ἴον 
γουγ δάναηίαρεο," ἡδηγεῖν, ΌΥ βοι(ηρ' γου 8ῃ Ἔχ Ρ 8 
οὗ πηοάοδϑίγ δηά πυμη γ." δὸ {Π6 δηιτίθηΐς δηά (ἢ6 
Ὀεβὲ τηοάσγη (οπιπιθηΐδίογβ Θχρ]δίῃ. 

14, ἡ γὰρ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ συνέχει ἡμᾶς. ΤῊ 
Β6ΘΙῺΒ [0 ΓΣΙβ6 οιξ͵ε οἵ {Π6 ἰογηοῦ: δηά {Π6 οσηθίγυο- 
ιἴοῃ 15 (1 {πΠ10Κ) ἱταοθά ὃν Ὁγ. ΏΜΟΥ θείαν {Πδῃ 
ΔΏΥ οἵἴδεοῦ οὗ οὐγ Επρ] δὴ Ῥαγδρἢγαβίβ, 88 (ΟἹ ΠΟΥ͂8 : 
“«Ἐοὸγ (Π8 ἴον οΥῇ ΟΠ γιδὶ οοῃβίγαϊ πίῃ 8 ((ἢ 18 (0 
Ῥγοηιοΐβ ἢ18 ρίογτυ δῃὰ βρεῖκ γοὺυῦ ροοά) δοοδυβα," 
δα. Οὐὖ Ὀοίίον τῆ: “ΕΓ (γοιν βεηρῆξ, 1 880,) 
1π6 ἴον 1 Ῥϑᾶγ ίο (ΟἸ τῖϑέ σοῃρθἾ8, πγρὸβθ 26 ἴο 
δοί 8ἃ8 1 ἀο (Δπα ρῥτοιποίθ ἢ 8 εἰς » δη ΖΟΔΙΟυΒΙΥ 
Ταγίθογ γοὺγ βα νδίοη, δηά τῃδὲ οὗ ΑἰΪ ππθη}.» ΟἾγΥ5. 
ψΜ}6}} οΧρ δίηβ συνέχει ὈΥ οὐκ ἀφίησιν ἡσυχάξειν. 
(ὔουπΊθη., ὈΥ συνωθεῖ, ψηϊοι 1] ϑέγαίδβ, τῆ6 τγαϊίο. 
τιοίδρῃοι. 

Τπεοάοτγεοϊ, πούγανοσ, {πη Κ8 1158 88 ηἴΘῃσ6 18 ΡΓο- 
Ρεγὶν σοπηδοίοα νψ ἢ νεγ, 18. Διὸ καὶ φιλοτειμούμεθα---- 
εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι, Δ, σΟΠΒΘΩΆΘΉΙΥ, πὲ νογ. 10 
“--18. ἅτ6 ρδγϑη( θοαὶ. ΔΑ νϑγῪ ἸΏρΘὨΪΟΙΒ ογ ἐς ϑιη,. 
δὰ ψῃϊοῦ 185 δαορίεα ὈΥ Νόορββεῖῦ, δὰ (1 {π101) 
ποῖ ψ6}} ἰουηάεά ; βἰηςθ δὲ (μδὶ γταὶϊβ 6 οὐρᾷ ἴο. 
ΒΌΡΡΙΥ δήῖϊεσ ἡμάς (ἢ6 νογὰάβ εὐάρεστοι αὐτῷ εἶναι : 
ψῃϊοῆ νοῦα Μὲ παγαϊν σοηῃϑιβίθης ἢ [η6 ψογᾶβ 
ἐο!]οσίησ. ὙΠὲ παδβιίοῃ, πονονοῦ, 18, δ ἃγ6 ΜΘ 
ἴο υηἀεγβίδη Ὀγ ἴῃ ἀγάπη τοῦ Χριδτοῦ ὃ ᾿ ϑοίηδ ἰδ 
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ἱξ οὗ ἐδ8 ἰονα ψῇῃϊσο ΟἸ γε θθαγθ ἐο υ8, ἃ8 ἀγάπη 
τοῦ Θεοῦ ἴῃ Ἠοπι. ὅ, 8. 4 (οτ. 18, 13., ἀγάπη Χριστοῦ 
ζη Ερῆ. 8,14. ΤῊΪΒ ἱπιογργθίδιίοη 88 δάοριοα Ὀγ 
ΤΠΘΟΡΗΥ!. δηά Τῃροάοτγροί, δηὰ ᾿δ8 θθ6ῃ βἰγθηυουϑγ 
Ἰηδιηἰδίηθα ὈὉγ Βοβοηη. Μοβί πιοάφξγσῃ (ὐοιμηηθη- 
ἰδίογβ, ἤονονον, ἃ5 ΒρΖα, ατοὶί., (δ νίη, δηὰ δοῦίθιι., 
ἴλκα (ἢ6 ἀγάπη τοῦ Χρισποῦ ἰο ἀδηοία (ἢ6 Ιονθ Ὀογη8 
ἐοισαγας ἀϊηι; 8ἃ98 ἰῇ Φοἤη 15, 9 δηή 10. Βοη. 88, 
Απηα {Π|8 ((ΠΘῪ 847) 15 ἰἈνουγοὰ Ὀγ ἢ 6 σομγβα οὗ {ἢ 
ΓΟ ϑΟηη. Βυΐ δυο 84 ροϊπί, ἰῇ 80 ἰγγαρηϊδγ δηά 
ἀφβι ΟΥΥ ἃ ὙΓΙΕΓ 848 δί. Ῥαιΐ, 18 ἢοΐ 4) ΝΆΥ8 ΘΆΒΥ ἴ0 
θὲ δϑοθιϊδαίηβα : δῃά ρογῆαρβ8 [ἢ6 ἰογπηοσ 1 ογργαίβ- 
[0 τλᾶῦὺ ἀδβεῦνα {Π6 ργοίδγθεησθ Τ|δ βεηβ6 (νης ἢ 
σδἢ ΟἿΪΥΚ 6 ΘΧργαββεα ἴῃ ἃ ρϑγΔρὮΓΆ86) 866 1Ὼ8 ἴ0 Β6 
(18: “ΕῸΓ ἃ ἰονε βδἰπη αν (ο πα ψΠὶοἢ δηϊπηδίοα 
(Ὠγῖβὲ ἴἰο 416 ἴον (6 βα νδίίοη οἵ τὭϑῃ, 1π|ρ6}8 ὺ8 ἴο 
δἰίθιρί 4}} πηθᾶπη8 ἡ ῃδίθνϑγ, ΘΟ [ΟῚ 4}} ἀδηρθ ΓΒ, 
δηἀ ΙΠσὺγ 4}} βογίβ οὗ οδίοηυγ." Τἤθη (6 ψογάϑ 
[ο]ονίηρ μψι}] βῆον {86 "ηοέξέυο ἴον {π18 σοπάυςῖ, δη4 
ΒΥ 6 γϑηδοσθά: “δίῇῖποθι ψ γδοάβοη δηὰ {πίη 
(δί,᾽" ὅτα. 

ΕΪ, “1 (48 185 [ῃὴ6 6886),᾿" 1. 6. δίποο. 80 Τῆθο- 
Ρἢγ]. :- ἐπεὶ, ἄς. [Ι͂ἢ (ἢ6 Β8:8 86η86 1 ΟΟΟ 8 ἴῃ 
Μαῖιὶ. 292, 45. Εἷς, ““ος (ανθὴ (ἢ γ8{),᾽᾽ 1, 6. 1 
ΟἸγῖβε ἀϊθά, 49 οὔθ ἴογ 4]}, ἰῃ (86 ρίδσθ οἵ 41], 88. δὴ 
οχρίδίίου δηά διἰοηθαθηΐ ἔον {Π6 8ἰη8 οἵ 41}. ΒΕῸΣσ 
Ι“Ἄοδηηοΐς ἄρρτονα οὗ τῆς νογϑίοη οἵ βοβθηπὶ. δηά 
οἶμον γτοοθηΐ (οπηπιθηϊδίοι “ 1 σΟΙΠ ΠΟΘ ;᾿ 581η66 
ἱπουρἢ ὑπὲρ Π45 βοπηοίίηθβ ἐΠαῖ Β6η86, γεῖ ψΠθη [ἢ 6 
8) 6οῦ 18 (ἢ6 Ἔχρίδίογυ βδογιῆςθ οἵ (ἢ γῖϑί, 11 σδη 
Πᾶνα πο οἴπογ 86η86 [Π8ὴ {πὰὶ ψὨΙΟἢ Γᾶνα 858! ρηθά, 
δη οὐ ψὨϊοἢ τ[ἢ6 δηθθηΐς δηΐ 4}1} [6 θθ8ὲ πηοάθγῃ 
Οοπιθϑηίδίοιβ ἅΓὸ δργοοϑ. 1 σδηηοί ὃιι σοηβιάογ 11 ἰῃ- 
σαμθοπηΐ ο Π16 ἴο σδυτίοη βίυἀοηΐδ, δηα {Π}6 γΟυ ΡῸΓ 
ἃτί οὗ τὴῦν σϑδάθβ, δρδίηβί (18 σίοββ οῇ ὑπὲρ, (ἴοο 
δαυθηῖγ οουηίοηδησθα ΒΥ γϑοθηΐ (οιπμπθηϊδίογβ,) 

δ'ποα 118 ἰΘηἄθηου 18 ον ἀΘηἘ}ν νΘΓῪ ἔδνοιγαῦ]α (0 50- 
οἰηϊδηΐϑπι ; ἰ{ Ὀδίηρ αυτ{6 σοηβίϑίθης ΜΠ (ἢ δγβίθιη 
γί ἢ τσε]θοίβ (Π6 υπάδιηδηΐαϊ ἀοοίτπα οὗ δίοῃθ- 
τηθῖ; ἴογ ὄνθῆ οἡ ἐῤδαέ Πγροίπεβὶβ ΟΠ γῖβι᾽ 5 ἀθβίῃ 
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ἰαπἀοά το {πΠ6 δοποβέ οὗ πιᾶῃ, Βαϊ ἴῃ πὸ οἴδϑσ ὙΨΑΥ͂ 
. ἔπδη {πΠ6 ἀφαέῇ{ ὁ. ϑοογαέδε ἴἷ , : 

ΤῊδ νοῦὺ ποχί ψονάβ, ἄρα οἱ πάντες ἀπέθανον, ΔΓΘ 
ἱπίεγργεῖθα ὈΥ 6 ἰογεῖρῃ Οὐιητηθηίαίοῦβ 'ἱπ {6 
β8116 5ρ11| ψ| ἢ (Π6 ργεοθάϊηρ, ἱη ψΠϊοἢ ΓῸΠῪ δηά 
ΓΑΘΉΠΟ658 (ηοἱ ἴο ΒΔ} ᾿ΓΓΟΨΟΓΘΏΘΘ) 8.6 ΘαΌΔΙΥ Ρῥτγο- 
τηἰηθηῖ. Νόοηθ βυτοῖὶγ Ὀὰῖ τῃο86 ΨΠηῸ ψὶϑῆ ἰο 6 
ἀδοοῖϊνοά, σδη Ὀτγίηρ {ποιηβαῖνοθ ἴο Ἰηΐογργαῖ [18 (88 
ἀο Οδθ]ογ, Νοοββοῖς, δηά Ἀοβϑηπι.) οὗ {Π6 οὈ]σαίοη 
ὑπο γ ψϊοῇ 4}} Πα ἰο ὃὈ6 ἀοδά ιτἰηἴο 81). “ΓΠ6 σοη- 
ἰαχὲ δηἀ (Π6 βοορα οὗ {π6 ἍΠΟ]6 ραββᾶρθ ἰοσυα ἀπέθ.: 
(ο πᾶν (ἢ τηϑίδρἤῃογιὶοδὶ 86η86 ὙΠ] ἢ ΓΠΘΥ ἀβογῦθ ἴο 
τι. ὙΠῖ58 ρίοββ, (θη, (σοοκοα τΡ ἔτομ Εβί, δηά 
δομηηρ) πηυϑὲ θ6 ρίνοη ἴο (Π6 ν᾽πά8. ΤΠ ἰδηρυδρο 
οὔ τῆς Αροϑβε!α 18 ρορμίαγ, αῃὰ τηυϑέ ποῖ ὕ6 Ἰυᾶρεοά 
Ὀγ {Π6 τ} 68 οἵ βίγιοῦ ρῃΠβορ σαὶ δοσυγαοσυ. ὍΤἢθ 
56η86, Ποψ ον Υ, 15 80 οὐνίοιι5, [Π81 {Π6 δητοηΐ (οτη- 
τηϑηΐδίοῦβ ἤανα ποῖ ὁΠ6 Οὗ {π6πὶ {Βοιρ] ιν 10 ΠΟΘ ΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴο δχρίαίη ψῃδὲ {ποὺ τπουρῆς πο οἠδ σου]ά τηϊβίακο, 
Το οδεὶν τηοάθγη (ὐομηπιθηϊδίοιβ, οὐ [ἢ6 σΟὨΊΓΔΆΓΥ, 
οἴοβθ, 848 ιἰϑυδ], ἰο ἀιαία οὐ ψῇδί 185 ραίηῃ. ὕῆΘ 
ταοϑί Ἰπα]οίοιιβ πιοάριηβ στεραγὰ [{ δ8 ἃ ἤραυγαίςνα 
Ὠγρογθοῖίθ, 8814 ἰοσὶοὸ, βϑῃ 6 4} ψεῖθ αδ σοοά ας 
ἄεαώ, ἴι ἃ βῖαϊα οὗ σοηάοηηηδίϊοῃ, 8ηα ἴἢπ.5 πηϊρῆς δ 
σοηϑβιἀογοα 88 ἀθδά. Βαΐ, ἴῃ ἰδεί, ([Π6 αχργθββίοῃ 
ΤΏΔΥ 6 }ι5{1Π64 οἡ ἴΠ6 5βἰγιςῖθϑὶ ργὶ πο ρ]65 οὗ ρταῖι- 
τηδίϊοαὶ δοσιγαοΥ. ὙΠοΓΘ 18 δὴ εἰπρεῖς οὗ ἄν. ΝΟΥ͂ 

ἀ ““Ἐργ," (ο 186 {6 ννο ἀβ οὗ ΥΒΙΌΥ, “ἴῃ τΠθ86 ἴνγο νϑσϑ68 1Π6 
τνογὰ ἀπέθανον, αἰοα(,, 18 ἴοι {ἰπι65 υ86, οσα Ὀεΐίογο, δηά {ἰγῖοα 
ΔΕΊΟΣ ἴῃ 686 ννογά5, ἐΐθη τὐεγὸ αἰ ἀδας, πὰ Ὀοῖἢ Ὀοίογα δηά δέ ἱξ 
ὉΠ4 ΘΠ ΔΌΪΥ δ 168 δας ἢ} ἴπ {Π6 ργοροῦ δοσερίαϊϊοη οὗ {π6 ψνοτγί. 
0 τη σδη {πϊὴΚ τΠδῖ ᾿ τΠ6 ϑοσοηά (ἰπιο, ἰη {Π6 986 ϑεῃηΐξηςα, 
1 δου] ἱπιροῦῖ ΟἾΪΥ δὴ οὈ]ραιίοη ἴο 416 ἰο δίῃ, οὐ ἴὸ ουσβδὶν 
ΤνΠαμβοανοῦ ἴῃ ἴΠ6 Θουρίυγα ἰἴ ὑὕδαγθ ἃ πηθίαρῃοῦο δὶ 86 Ώ86, ΒΟΙΩ6 
οἴμεν νογὰ 18 )οϊῃεα ἴο ᾿ξ νοΐ ΘΠ ΌΓΟΘΒ (ἢδ 86 η66; 85 ἸΝΏΘΠ ἵνα 
ΔΓΟ 58] (0 ἐδ ἐο δὶπ, ἤοιῃ. 6, 2. ἐο αἷθ υἱἐἢ (τὶς, Ἄοιῃ. 6, 8. (ο]. 9, 
40. ἐο αἷς ἐο ἐπ ἰαω, (α]. ὦ, 19. ἐο ἀΐθ ἰο ἐἠε τοογὶὰ, Οαϊ. 6, 14. Οὐ]. 
3,8. Ηδεγα, τπογοίυγε, ποιίηρ; Ὀεϊηρ δἀαδὰ ἴο ἐξ ἴο ἱἰηΐξογοα {π6 
86η86, ἰζ ταυβῖ Ὀα ἀδοιηδὰ 4] θη ἔγροιῃ {πε τοχί." 
ἱ 850 Ῥοάάν. ρδυδρῇγαϑεβ : “" ΕῸΣ Βα ηοὶ 4]1, Ἔνθ (ἢ νϑῖγ θεοὶ 

οὗ πιοη, Ὀδθ ἰῃ ἃ ἴαία οὗ σοηῃάοτηηαιίοη δηά δαί, {ἤθγα σσουἹὰ 
Ὦανα ὈΘΕη ΠΟ ποεά οὗ 118 ἀγίηρ ον {Π6ι}." 
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(45 1 αν Ὀοϑἔογο 884, δπά ργονϑά,) {δὲ ραγίϊοὶβ 
ΨΘΙΓῪ ἸγΘα ΘΠΕΪΥ Θαγγὶθ5 σι ἢ 10 (Π6 6111ρ815 οΥὗἨ ἄλλως. 
Τῆυδ (86 Β6η86 18 88 ἋΟἸΪ ον: ““ΤΏθη δὶ μψοι]Ἱὰ 
οἴδογνσβα (1. 6. 1 Πα δά ῃοΐ ἀϊ6α) δᾶνα βυῆογοάᾶ 
ἀραὶ. ΓΓἢ18 1ἀἸοιΏ, ΘΒρΘΟΙΔ ΠΥ ἴῃ (Π6 νοι το 6, 
15 ἰουπὰ ἴπ οὐγ οσῃ ἰδηριιαρα: δηά ἤθη ΤΠΘΟΡΉΥ]. 
ΡδΓΑρΡἬΓαβ68 πάντες ἦμεν ἀπολελυκότες, 11 185 ΘνΙἀοηΐ 
(δι ἢδ δὰ 1{ ἴῃ νἱ δῦ. 

1δ. καὶ ὑπὲρ πάντων ἀπέθανεν---ἐγερθέντι. ΤἬδ6Ε6 
ΨΟΓΩΒ ἃ πηϑδηΐ [0 {ΠΠυδέγαϊα [Π6 ρμγροβϑθ οἵ (ἢ γιβ} 8 
ἀθαίῃ, Ὡδιηοῖυ, ἰο γθάθϑπ ἔσομῃ βρίγίἔπδὶ δ οἰθγηαῖ 
ἄραιἢ, ποΐ [ἢο86 ψῆο βῃουϊά τοϑί σοηίθηϊζ ἢ ΌΔΓΘ 
ἐδαπιμεἶηοθ5 ἴον ἴῃ6 Ὀϑηθῆϊς, θὰ βϑυοῖ 88 βδῃου]ά 
δχϑγί {μπϑιηβαῖνοβ ἴο σίβθ, ἃ5 τηιοῇ 88 {ποῖγ Ὠππηδῃ 
παΐατα σου ρογολΐ, ἀθονο ἐπὶ ψτγοίοϊοά 8. ἔγοιη 
ΜΠ ΙΟἢ {Π6 τηοΓοΥ οἵ (ἢ γῖϑὲ μδὰ ἀο] νογοά ἤθη; {Π086 
ΜΠ 5που]ά δἷπὶ δἱ [δὶ δρέγίέμαΐ ἰδ 6 ἴο νι οἷ 6 ῃδά 
Γαϊϑο ἃ (Π6ῃ, δηά ἰδ σοῃρίοῖθ δηά δἰθγηδὶ γα! 9 Π 
οἵ ψνϊοῇ ἢ6 δα ρυγομαβοά [ον ἐμ π Ὀγ [8 ἀθδίῃ. 
ΒΥ ἐϊυΐπρ ἐο ἐλεηιδοίυθς 18 Ἰηθδηϊ ᾿ἰνίηρ βαρ βογν!- 

ΘΏΠῪ το {Π61Γ οὐ σᾶγηδὶ 1πο Δ 1008, 845 Ορροβεά ἴο 
ΟΠ 51᾽8 ρίδη8 ἴογ {Π 6 ὲγ βρί γι} τορθηθγαιοη. ΑἈπά 
([18 15 ἔπ γΊ ΠΟΥ βυρραοβίθα ὈΥ τἢ 5 ψογαβ [ο]] ον ηρ : 
ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ αὐτῶν ἀποθανόντι καὶ ἐγερθέντι. 

ΤἼ6 γεαϑοηϊηρ ( Ὠ:οἢ 18 ΡοΟρυ 81) βθθπ8 ἴο 6 {ἢ18: 
Τηδῦ 11 Ψ ΘΓ πγοϑί 1Π]υγ]οι15 το ΟἾγΙβὲ (ο ἔγυβίγαίθ ἢ 18 
ΠΟΙΥ͂ δῃά σταοίουβ ΡΌΓΡΟΒΘΟ, ΜὨϊοἢ 85 ἢοΐ ΟἿΪΥ ΟἿΓ 
ἀο νοῦ ἔτουι ϑρ᾽γιΐυδὶ ἀθαῖ δηά ρεγαάϊίοη, θυ} οὐ 
τοβίογδίοι (ο (αὶ βρίγιταδὶ ΠΠ{6 δη ἃ ὨΔΡΡΙΠ688 ἢ] οἢ 
ν6 ἢδά ἰοβέ ἴῃ Δάδιη. Αηά (8 18 ψῇῆδί 18 πηθϑηΐ 
Ὀγ ᾿νὶπρ᾽ ἴο ΟἸΓΒΟΙν68, 8ηἋ ΟἿ σΑΓΏ4] ἰΠΟ]1Π8{10}8, 
ψἱου  τγοΐδγθησα ἴο {ἢο86 ρυγροβαβ οὗ οὐγ Β6- 
ἀδοαοσ, (ΟὨγγϑβϑοβί. (γῆὴο μ88 ἤθγα γβθῃ αῦονα 8] (ἢ 6 
(ΟοπχηγχοηΐδίοΓβ) 84 βοπηοίῃίηρ; οἵ {Π158 Ἰῃ τη ἤρθη 
6 ψγοία (6 ὑὈδδυι {Ὁ} ραββᾶρα ἀῦονα οἱϊδά. Ἀπᾶ 

ἘΞ Οἡ ἩΒΙΟΒ ΟἾγγδ. Οὔϑογνεβ : ἐσχάτης γὰρ ἐστίν ἀθλιότητος, καὶ 
γεέννης αὑτῆς χαλεπώτερον, αὐτοῦ πρᾶγμα τοσοῦτον ἐπιδειξαμένον, 
εὑρεθῆναί τινας μετὰ τὴν τοσαύτην αὐτοῦ πρόνοιαν μηδὲν καρπου- 
μένους. Καὶ γὰρ πολλὴ τῆς ἀγάπης ἡ ὑπερβολὴ, καὶ τὸ ἀποθανεῖν 
ὑπὲρ τοσαύτης οἰκουμένης; καὶ οὕτω διακειμένης ἀποθανεῖν- 
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ΤἼΘορΡΙΣ]. δοποίιδε8 δἰ8 δηπόξαεϊου υἱ(ἢ {πὰ [ΟΠ ον» 
ἴῃς δαιηῖγαῦ]9 τοβοςοίίοη : τις γὰρ ὅλως χρεία ἐκεῖνον 
ἀνέλθειν, εἰ μὴ ἐμέλλομεν καὶ ἡμεῖς τῶν ὁμοίων τυχεῖν; 
ὥστε καὶ δίοτι ἀπέθανεν ὑπὲρ ἡμῶν, καὶ διότι ἐθωωσεν 
ἡμᾶς, καὶ δίοτι τοὺς ἀῤῥαβώνας ἡμῖν τὴς ἀφθαρσίας ἔδωκεν, 
ὀφείλομεν αὐτῷ ξῆν, καὶ οὐχὶ τῶν ἑαυτῶν ἐπιθυμίαις. 

Με. ψαὶρυ βαγα οὔδβογνεβ, (δαὶ ἔγοπιὶ νϑγ. 18. ο 6, 
12. (6 Αροξιΐα ρίνοβϑ Δηοῖ Γ ΓΘα800 ἰοῦ ἢ 8 αἰ 8: η- 
ἰοΓοϑίθη658 ἰη ργοδοβίηρν (86 Οοερεῖ; δηᾶ (ῃδὲ 15. 
ἢ {6 το ΓΟ γίβέ, ψιο, ὈΥ δία ἀφδίῃ, ῃανίηρ ρίνοη 
πὶ 6 ψῃο νψγἂβ ἀθ84, 6 σοποία 68, {πὶ 1η σΓδί!- 
(46 Βα οιμρῖὶν μοί ἴο ᾿να ἴο Ὠἰπι56 1 Δηγ ογθ. Ηβδ 
{πογθίογθ ὑδίῃρ 88 ἰῇ 8 ἢθν ογθδίίοη, δὰ πον Ὧσ 
Ἰοηραῦ ΔΠΥ ταραγὰ ἰο (Π6 (ϊῆρβ οΥ ρείβοηβ οἵ 1}15 
ποιὰ ; δὲ μείηρ, πιδάβ ΌῪ ὐοά ἃ πιηϊδίοσ οὗ 186 
Οοβροεὶ, μα πιϊηἀθά οὨγ (88 αἰ τα] ἀϊδοδαγρο οὗ ἢὶ8 
ἀυίγ. ἴῃ {Π8ῖ ΘΙ θάΒθγυ, δηἋ δΔΟσΟΓΑΙΠΡῚΥ (οοΚ οαγα {Π8ΐ 
" ὈΘἤδνΊοΙΣ ΑἼΑΝΝ Ὅ6 85 ᾽6 ἀοβοῦῖῦθα τ Ὀοΐονν, 

" 85--]10. 

ΤΠ ΡΆ5888686 15 (ἢ 8 ραταρἤγαβεά ὃν  εἴβ. : "" Ομι- 
η65 πιογέμὲ δμηιιδ. Ῥτῖοῦ νιῖ8, ΄Πυδιη ΠΟΐΒ ν᾽ νΘὈΔΌΊΕ8, 
ἤποηι Παῦεί : [ποῖριῖ 784πὶ| πονα ρογίοάιυβ ἠονὰ νἱϊᾶ, 
αυδηη (ἰγιϑδέο ἀθρϑπ8." 

16. ὥστε ἡμεῖς--- γινώσκομεν. ἼΤηδ δΒοῆδα οὔ {115 
νΘΓ86 18 ποΐ 8 {16 οὔβοιγο, ἔγου) ὈΓΟΝΙΥ οὗ ΟΧΡΓΘΒ- 
βίοη, ἃπὰ ἰ(ἢ6 Ηοῦτγαϊς δηὰ πιγϑίῖς Ὠδίιγα οὗ 18 
ῬὨγαβθοίοσρυ. Ηβθῃςα {Π6 νϑιοιΥ οὗ ορίπίοη8, αἰ οὗ 
Μ ὮΝ 1Ὁ 18 1ΠρΟΘ5 10 1]6 [ὉΣ τηθ-ἴο ἀεαίαϊϊ, πηιοἢ 1655 
τΙονῖαν. ἀπά 1 18 υπίοτγίιηϑίο, {Π4ὶ το [(Π6 6Χ- 
ἴγθῖλθ ΠΟΧΙ Ι ΠΥ οὗ [Π6 ἰΘΓΠ8 10 18 ἐαβίοσ ἴο ἀδνῖβθ ἃ 
(οἰογαῦ]ο 8Β6η86, (ἤδη ἴο ἀϑοογίδι ἢ δ θϑί ἢ 5 ἢ {π6 τὰ δ 
ο86. ἢ διοίθῃϊ (ὐοπηπχεηίαΐοτβ (1 σοησοῖὶνθ) πᾶνὰ 
Πετθ [4116 ἴῃ ἀϊδοθγηίηρ (ῃ6 ΑΡροβε!θ᾽8 βθῆβθ, ὈΥ δχ- 
Ρἰαϊηϊηρ (Π8 ψογάβ8 ἃ8 τηδδηΐ ἴ0 ὕὈ6 Δῇγπχοά οἔὗὨ αἐΐ 
Οἠγιβέαηβ. ΤῊ ὑυδ68ὲ τηοάθγῃ (οιῃπηθηίδίοσβ ἤανα, 
ἴΏΟΓΘ ΓΙΡΏΕΥ, πηδϊηαϊηοα (πδὶ ΤΟΥ ἅγθ ΟἹΪΥ ἴο Ὀ6 
υηῃαοτβίοοα οὗ δὲ. Ῥϑὺ!, οὐ δ τηοϑὲ [18 Ὀγοίθοῦ 
ἈΡοβί! 68 ψῆο δὰ ἔογβακοη π6 δύγογβ οἵ «ζ0υἀδίξηι. 
ϑοπὴδ τηοάόγῃ (Οϊηπηθηίδίοτβ (866 ῬοΪθ) ἰἱῆογθαβα (88 
ἀἰ που γ ΌΥ στιοίοβαυοὶν ταϊχίηρς ἱορείμον θοιῃ 1696 
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86Ώ868. ΤῸ 126 ἰΐ Δρρδθᾶγβ ἰῃδὲέ 186 ψψογὰ8 8.6 δ. 
τ ΓΆ }}γ σοηηθοῖθα ἢ (Π6 1Φιἢ νεσβο, δηά {πὲ {116 
181} δηά 141 νϑῦβεβ ᾶἃγὸ ραγθηίποίίοαὶ. Τῆθ ὥστε 
16 ἰῃ 8 τϑϑυμηρίϊνα, (866 Ηοορ. ἀ6 Ῥατί.) δηὰ ρίνεβ, 
ἃ8 1 ΨΘΓΘ, 8 ΘΡΙΪοριιΒ, ΟΥ οοαδ, ἴο ἃ ἔογιηθγ οἰδίη οὗ 
ΓΟΔϑΟὨηβ. Οὐ,τοί. δηὰ οἵπονγ τηοήδγῃ (οτηπηθηίδίουβ 
ΠΕ γ ποιῖσς παῖ κατὰ σάρκα τοίετΒ ἴο ἴΠοδ6 {Π|η 68 
οῃ Ὡς τ6Π, Αγ, ΘνΘἢ [68 ἢ 618 οὗ τ] σίοῃ, βοιηθ- 
(1π|68 ργ]ἀ6 {ΠΘπιβαῖνεβθ, ἡδηηοῖν, δχίθγηδὶ 406] 1ῆς8- 
[ἰ0ῃ8, 88 οὗ ἔογη), Ἀρρθᾶγδῃσθ, ἰδδυπιηρ, οἰοαθθποο, 
πο ἢ, ΓΔ Κ, Δηα 4}} ΟΘ΄ σᾶ ΓΠ8] δά νδηταρο8. 

ϑοπγ6 δι ηθηΐ πποάσδγῃ (οιητμηθηίδίοιϑ, 85 ΒΕ οβθηη)., 
Εβὶ., [6 ΟἸογο, Τοςκο, δηὰ Μδοκη., ἴακα ἰἢ6 νογαβ 
ἰο 3:01 Ὑ, “1 ἢᾶνα ΠΟ ραγίσυϊαγ γοργὰ [ῸΓ ΔῺΥ ΟΠΘ 
οὔ (ἢ6 βσοῖθ οὗ ᾿εοίηρ οἰγουμπηοιδβθά, οσ ἃ ον." Βυΐ 
ται σδ ΟἿΪΥ ὃ6 ἱποίμαοα ἀπιοηρ [ἢ 6 ραγισυ ]αγβ οὗ 
ΟΆΓΏΔΪ ὈΓΙνΊ]Θρθ8, δὰ ρογπαρθ ποῖ ΟΟΟΌΡΥ 8 ρῥγοπηΐ- 
ῃθδηΐ ᾿ἀτῶ Διηοῦς;ς ἴθ. ἼΠε ἀπὸ τοῦ νῦν 15 Ἰηῖ6Γ- 
ργείθά ὈΥ πιοβέ πηοάδσῃ (οιῃμηρηίδίογε “ ἔσγοιῃ (ἢ 8 
τἰπ|6 ΟΥ̓ ΠΥ σοηνοΊβίοη." [{{1Π8Υ 8180 ἢλνεα γϑίδγθῃσθ 
ἴο ψδδὲ τη) θα! δίο γ᾽ ργθοθάθβ, δη)!ὰ ἐθηοία “ ἤτοι {ἢ 6 
{π|6 οὗἩ {Π18 βδογίῆςς οὗ (ἢ γβί.7 (ὐδγίδιηϊυ (ῃ6 κατὰ 
σάρκα, ταἸϊαίε58 ἴο {π6 οἱ ϑώντες---αυτοῖς, ἴῃ (Π6 ῥτγα- 
σααΐηρ νϑῦβθ, δοσογαάϊηρ ἴο {Π6 πηοϑὲ δρργονβά [:ῃ- 
[εγργείδιοη οἵ (ἢοβα ψοτβ. Ὑἢα νῦν πηδὺ νϑσῪ νν6]] 
ϑίσηιν ἐλαέ {ἰπη6, βίηοςα 10 [8 υϑεὰ οὗ ἀηῷ ττη6, 685ρ6- 
οἰ} γ ργθβθηΐ δηὰ ρμϑβί, δυΐ ομίοῆν γϑοοηπέέῳ μαδὲ (ἰτγ6; 
8ἃ8 Αοῖϑ 7, ὅΦ. δπὰ οἴδαηῃ [πη ἴἢ6 (Ἰ453816.8] ψτίζοΓβ. 
Τῆυϑ (Π6 Οτθοκ Γοχισορταρἤοτβ γοηάθγ 1{ ἀρτίως. 

Οἴδαμεν 18 56 (ὈὙΥ ἃ ΗοὈγΑΙ8:}) ἴῃ [ἢ 560η86, “τὰ 
ἴανο γοϑρϑοϊθα Ὡ0 οὔθ." ΟΥ ““ΨῈ γεβρθοῖ Ὧ0 οῃβ.ἥ 
Τῆς ψογά5 [Ὁ] ον ίης εἰ δὲ καὶ ἐγνώκαμεν---- γιγνώσκομεν, 
ἃΓ6 ἢοῖ ἃ {{|6 οὔβουγα, δηά βάπιηῖ οἵ δὲ ἰϑαϑί ἵννο 
δΟΏ868.Ὁ. δΟΙΏ6 ΘΓ πιοάογηῃ (ὐπιηδηΐδίοῦβ, δηά 
μθγ, πϊεγργοί {Π6 πὶ οὗ ἔδυ] 8 Κπον]θᾶρε οὗ {Π6 
Ὠδίυτα Οὗ [86 Μεββίδῃ Ὀδίογο ἢϊ8 σοηνογείοη, ψδίοι. 
γὰ8 ἀου11688 σᾶΓηΔ], νοΐ βιυιοἢ 88 αν ἴῃ6 Αροϑβί]δβ 
{ποιβοῖνο8 οἷαηρ 10 {Π}] αἰἴογ {Π6 γοϑϑυνγθοίίοη οὗ 
Οἰσίβι δηοά (Πα 1] υπι|ϊηδίίοπ οὗὨ [Π6 Ποῖγ 8ρίγ: 4. ἃ. 
“Απά ιτμποιυσὶν" γ͵ὰ ἰογιμδεῖυ γοσορηϊϑοά τη (τὲ ἃ 
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ἰοιηροταὶ Κίηρ, γοῖ ποῖ ψ Κπον ἢἰΠΊ 0 ἸΟΠΡΘΓ ἱπ 
{παι Πρ, Ὀὰϊ 45 8 τὶρηΥ ϑρίε 8] ἀ6]!Ινογογ, ἢ οβ8 
Κίἰηράοιι 8 ποΐ οὔ ἢ18 ψογὶ ἃ. ΟἸΠ ΓΒ, 85 Οτοῖ. δηά 
Αἰπηοϑβέ 841} γθοθηΐ (οιηπιοηίδίογβ, ἴακὸ (6 Ἰηαὲοδίῖνα 
ἴον 16 βιιθ] πεῖνα (ογο Ἡρθγο), πα τοηάοῖ: 
“«ηΔΥ, ἐδοισὴ να δαά Κποννη ΟΠ γίϑδε ἰὴ [6 ἤδ5}), ἢδά 
σοηνοῦβοά ψῖτἢ ὨΪπὶ οὐ οαγῃ, δηἀ οπ]ουθᾶ (ἢ Ρ6- 
ηθΗϊ5 οἵ 8 ρΡουβοηδὶ ἰῃβίγιοϊίίοη, γεῖ 6 βῃουϊά ΠΟΤ 
ΤΟΟΟΡΏΪΒ6 ὮΙ ΠΟ ἰοΏΡΘΙ 88 [ἢ 6 ἤτ να Κηον, θυ 
48 (ῃ6 ρογῇοα ϑανίουγ δηά 1ιήῆσο οὗ πηθῆ, δηά (Π6 
᾿ιεανοηὶν Κη," ΤΠ15 Βοβθημῃ. {δ |ΠΚ8 15. ἰονο ]βά 
ἀρσαϊηϑί 806 50] ΟΌΓΠΟΙΒ δί (ογηι ἢ, ψῆο, ὑχγουὰ οὗ 
Βανίηρ Θη]ογθὰ [ῃ6 ρογβοπδὶ σοῆνοτϑα οὗ ( γϑί, δπά 
ῬΟΙΒΔΡ8 δ ν ὈΥ το] δ !Οη8}1}, δἴδοίεα ἴο Ἰοσγά ἱΐ 
ΟΥ̓ΘΣ ΟΠΟΙΒ, 85 1 {ΠῸῪΥ δη]ογοά ἃ στοιιηά οὗ 181 
ἐς ἀρὰ δ μά 568 1 (ογ. 1, 12. Εογ ἔγίθου ρϑᾶγιϊ- 
οὐΐατβ ἢ Βυρροτί οὗ [Π18 ᾿Ἰη ογργοίδιοη, 1 πλιϑί Γαΐου 
ἰο {π6 ποίε οὗ βοβθηπ)ι. πὸ [ηἰογργοίδιοη, ἢον- 
ΟΥ̓ΘΓ, 566 18 ρΓΘΟϑΓΙΟ 5, δηα (Π6 ἔογηιογ (1 {π|ηΚ) 46- 
βθγνθβ ἴῃ6 ργείθγεηςθ. ἂ 

Νοβββοὶε δρ. οβθηπ). οξειβ (6 (ὉΠ ον ηρ οχρο- 
ϑ[1οἡ : “Εἰ δηηϑι 8148 [Ὡ6γίηγι15 (ἢ ΓΙ 8{14}1 βοοίδηῖο8 
ψυάδίοα; Πυῆης ΔΙΏ6 Π ΠΟ ροΙΓο [8168 οροτίοί 6886." 
Βυΐ 1115 15 ἴοο ἔογιῃαὶ, δη ον: ἀθηιν ἔοι ου. 

17. ὥστε εἴτις ἐν Χριστῶ, καινὴ κτίσις. ΤὨϊ8. 8ρ- 
ῬΘδΓΒ ἴο Ὁδ8 ἃ ΓΟδιρίοη οὗ ψῇῆδί ν 88 ἰγθαίθα οἡ [ἢ 
ὥστε ἡμεῖς---σάρκα, δῃὰ τηϑδηΐ ἴο {ὈΓΙΠΕΙ ἀσνοῖορα 
ὯΠ6 βοηιπηθηΐ, δηᾶὰ δῖον ἰπαί ἰἰ ννὰ8 1ηἰοηάορά ἴο 
06 ΔΡρΙΙ6ἀ σοποναξίῳ ; ἱ. 6. 1ῃ6γα 18 θα ϑυθβευϊοᾷ ἃ 
Θοηοίαὶ τηλχίπλ ἴῃ [ἢ6 ΡΪΔ66 οἵ ἃ ραγίϊουϊαῦ οη6. 
ΠΑ οδοἢ οὔ [Π8 οἸδιι8ι1485 Οὗ {Π]18 βδηΐθηςβ ἐστι πιυϑὲ 
Ὅ6 Βυρρ 64. ᾿Εν Χριστῷ εἶναι 18 ἃ ἐοτγα ΕἸ] σ  γίηρ 
ἴο ὕὑ6 δαιηϊἰ6ἀ (ὈΥ Ὀαρ(ΐϑιη) ἰηΐο {Π6 8οοϊθῖν οἵ 
ΟἸγῖβῦ δῃὰ ἢϊ8. ἔὉ]]Ονγουβ, ἴο θοθοοῖηθ ἃ (ΟΠ ε βεΐδπ. 
Ιη καινὴ κτίσις ἐστι, ἴῃ 6 ἐστι Πα8 ψῇδῇ την 6 οδ᾽] δὰ 
ἃ Ῥοριία! 560,86, ἱ. 6. ““ἢ6 18 ἃ ΠΘᾺ ΟΓΘΔΕΙΓΕ, Βοὶηρ᾽ 
οἰοδηβθα ἔγοιῃ ογιρίηδὶ βίη; δῃὰ ἢ Ὀθεομηθβ τερθ- 

. Κ' 80 Βρ. Εε]] οχρ]αΐηβ: ““ Ὀ6 ἱηρταβιε ἰηΐο ΟὨγῖϑε Ὁγ [86 βρί τϊ 
οὗ (ῃγσίϑβι τεοεϊνοὰ τὴ ἢΪ8 γερεηθγαί!ου Ὀγ Ὀαρί 88), 
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Ὠδγαΐθ, ᾿παϑη) σῇ 858 ἢ 6. ἢ88 ὑπ ἀούίδΚοη δη οὔ] μαι οὴ 
ἴο Δθδπάοῃ (6 ἰιι88 οὗ {π6 65}, Δ] υἀδα ἴο ἴῃ {Π6 
Ῥγβοθάϊηρ γοῦβθ8. δοηρ δηά Βοβοητῃ. ἰηίογργοί 
1ῃη6 ἐστι αἀοδοῖ, ““ ἴον ἴἴ 15 Πὶθ ἀυΓΥ 80 ἴο ὑ6 : ἰἰ 18. ἢΠ8 
Ργοΐδβϑίοῃ ; δηὰ {18 15 [ἢ6 θβρθοιδὶ ἔογοθ οὔ (] }ἰβι}8 
γε ρίοη, δηα ψπουΐ νΠϊοὶ ἴῃ ναί. Ψ11}} ΔΏγ. Οἢ6 540 
6 15 ἐπ Ολνὶδέ." . Τῃὺ5 (ἢ6 (ΟὨτίβιίδη. 15. ΠΚα δη 
οαΙῆςσα. σοι], Ὀοΐηρ ογοδίθα ἴῃ (Ὁ σίϑί 968ι118. ιηίο 
ξοοά νογκβ. ςΖ.-. Ὁ σὺ ᾿ ΘΑ 

17. τὰ ἀρχαῖα παρηλθεν---τάντα. Ηρδτα ψὸ ἢδνθ ἃ 
ἰΑτίΠογ. 1Πυπέγαιίοη οὗἩ (Π6 ργθσοθάϊησ. [Ιη {Π6 ἰηϊθγ- 
Ρτγοίδεοη οὐ {686 ψ ογ8 τηδην (οπιηδηίαίοΓβ, "01 
δηςϑηΐ δηκὶ τηοάθγῃ, ἰδ κα {ΠπῸ ἀρχαῖα ἴο γοἰαία ἴο 1Π6 
δυτοραίίοη οὗ {πὸ εν ϑὴ δοοηοην, Απά οἵ (ἢ ϊ5 
Θχροβίτ[[οἢ (6 τϑοθηΐ (ομπηπηθηϊαίοῦβ ἰὈγη δ αδυη- 
ἄδηί ΠΠπ8ἰγαςίΙοἢ58. [1 σδηηοίῖ, ον ΝΟ, ΘΙ ΓΔΟΘ ἰἴ, ἃ 5 
δεῖηρ ἴοο ἰττη6 4 ΔηἋἃ Πγροι!δίοδὶ : ἔογ ἰξ ργοσθθαβ 
οὐ (86 ϑιιρροϑιίίοη {αι (ἢ6 Αροβίϊθ ἢδ8 ἤθγθ δοῃβ, 
οὗ δον, ᾿ἰπ νον σογίδίη «“υκἰαϊΖίηρ (τ βίη 8, ΟΣ 
ῬΘΙΒΟΠ5 ΨῆΟ ργιἀθα {Πθιηβεῖνοβ οὐ ἴἢ6 δχίθγηδὶ δά- 
νδηΐαρθ8 οἴ σοἠπαοίίοη, ΟΥΓ Βοο ον ἢ (ἸΠγιδῖ. Βαΐ 
Ι μάνα αἰγεδάν βονῃ ἢΟ ῬΓΘΟΔΓΙΟῺΒ 15 {παι ἰπίοΓ- 
Ριείδοη. 1 τπυβί {ΠΘΓΘΙΌΓΘ 8488]ρὴ ἴο ἀρχαῖα ἴδ Με 
Β686, 81ηὴ66 1 σοηοθῖνα {ῃἢ6 Αροϑί6 τηϑδηΐ ἰΐ ἰο ὃὈ6 
ΔΡρΙο ἃ σομογαϊίν ; πὰ 1ἰ βθϑίηϑ ἴο ἤανθ βθϑρϑοϊδὶ 
Τοίδγθηοα ἴο αὐμέξ Ὀαρίϊϑ. [54Υ σεηπογαϊίψ, βἰησο, 
ἃ8 1 τοραγάἀοα {{|π ὕει, τ ψου ὰ Ἰποῖ 6 δῃ Δρδηάοη- 
τηθης ΟΥ̓ 41} [118 γογηιοῦ (ον τι: 15 {π6 παροτί οὗ 
ἀρχαῖα) Ῥτο)]ἀο68, δηἀ ΠΔΓΓΟΝ νίο 8, 4180 ἃ: ροϊης 
(πγουρὴ {παὶ σἤδηρα οὔ ργῃ ΟΡ] 68. ψ Ὠ1Ο] τὴᾶν ὕ68ῖ Ὀ6 
ςοησαινοά ὈΥ εἰμὸν ἀρύνον ἰοροίῃογ (Π6 ἀἰβροηβαισηβ 
οἵ {π6 ἰανν δηά {Π6 (ὐο8ρεὶ : 88 1 τεραγάθα (ῃ6 στ ηξίο, 
ἢ του ἀδηοίθ ἃ 5{1}} στααῖθσ οἤδησο, Ἄνθη [Π6 ἐοέαξ 
οὔδηρα ΘΒρΘΟ ΙΔ ΠΥ ἜΧΡγοββοα ΟΥ̓ (ἢ6 ἴθγπὶ καινὴ κτίσις, 
88 1] γησ ἃ (οΐδ] δρδπαοητμηθηΐ οὗ ἰἢ8 Θυγοῦβ δῃηά 
σΟΓΓΙΡΙΙΟΙΒ οὗ Αἰδοίβιῃ, οὔ Ῥοϊ γί εῖβπ), 8δηα 4530 
(Πο56 ἀδιηγογα!!Ζίηρ ῥΓΙ ΠΟΙ 168 Ψ ὨΟἢ νογα ρσοαηπογαῖοά 
84 ἰοβίογθα ὈὉῚῪ 80} οΟΡίπίοηθΒ.Ό ΕἸΏΔΙΪΥ, 45 Γθ- 
ϑαταοά μοί εν 8 δηα Οβῃς1|68, [Ὁ ἱπιροτί6α ἃ 50] ἐπ 
δδῃἀοπιηθηὶ οὗ 8 δηά {πηπλογϑ γ, ἃ ΓΟΠΟΒΠΟΙΗρ 
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46 ψοσκ8 οὗ (Π6 βεβὴ δηᾶ (6 1 νι], 8 σδδϑίηρ ὕο 
Ιῖνα δίϊον ἴῃ6 ἢεβῇ, δῃὰ ἤεησοίογι ἢ ἃ νίηρ δἴζεγ (ἢ 
ϑρίγιε : 4 οἤδηρε νῃϊοῖ τῖρς 61} θ6 σα] 6 α ἃ καινὴ 
κτίσις. 

1 15 ἴγτυϑ 118 σδηποῖ δΔΡρΙΚ ἴο ἑηγαπέε : δὰϊ πῇ θη, 
δῇιογ θοϊηρ δά ἰδ ᾿πῖο ΟὨἢτγιδ 5 ΟΠ υγο ἢ ὈΥ θά4ρ- 
118Ππ|, ΤΠ Υ, δἱ ἡ βρη: οὗ ἀϊβογοίίοη, ἴακθ οἡ {ποι βοῖ νος 
{Π6 βοϊβπγη οἰ  χζαι!οη8 Θπίογαα πο ἔογ ἴδηι ὈΥῪ {Ποῖ γ 
ΒΡΟΏΒΟΓΒ, 8η6 (41{Π}} ρογίογῃῃ ἰἢ6 βδπ|6, δνθη (0 
ἐλοηι τς ψογὰ8 Ν1} ἀρρὶυ, Ὀδοδιι96 (ἢ 6 Ὺ οὐ μὰν {Π6 
ϑᾶπ|6 οἴ] οἴδηρθ, δπὰ {ποὶν {6 ἐς ἃ καινὴ κτίσις ἴῃ 
σοιῃραγίβοη τῖτ ν᾿ δὲ 10 ψουὰ ἢανα θθα ᾿δά τῇοΥ 
ποΐ θοοοιηθ ΟΠ εἰ βίδη8 ; ἴῸσ {Π6 οἰά τπαη, Ὠϊσ ἢ 15 
σογχγυρί, 15 οτυοίβοα δηὰ ρυΐ οΥ ὅδε Βοαι. 6, 6. 
Ἐρἢ. 4, 22. (οἱ. 8, 9.0 Το οδηΐαγρο ἔαγί ποῦ οὐ [ἢ6 
δι υ)]οοῖ ψοιὰ θ6 μδγα ουΐ οὔ ρ΄δοο, δῃά 1 μου ϊὰ ποί 
ἢδνθ 881 ἰῃ18 τηθςῇ, δὰ 1 οί οὐδβογνθὰ (6 ὄχρο- 
Β: [0Π8 οὗ (πηι δπίδίουβ ἰῃ σϑπογαὶ ἴἰο Ὀ6 ἴοο νᾶρτα 
Δ] ἱπάδίθγπηηϑδίθ ἴ0 5ΌΡΡΙΥ τπρϑοϊορίοαὶ βιυάσθηις 
ΙΓ ΔΏΥ οΟἷθδῦ ΟΥ ὈΓΘΟΙ58 14688. 

νοίβ. ἤθγο δά πισθβ πυθγουβ ΒΑΡΟΙηἰσΑ] ρ8884 168, 
ψἢἰσοἢ ΠΥ [1118 Μ{Π ποῖ Ρογϊ τὴς ἴο ἰηϊγοάαςθ. 
Ἀπὲ δ σοϊραγοβ Ῥο υὉ. 4, 2. μάλιστα δὲ ἀπὸ τούτων 
ἠρξάμεθα τῶν καιρῶν, διὰ τὸ καὶ τὴν τύχην ὠσανεὶ κεκαι- 
νοποιηκέναι πάντα τὰ κατὰ τὴν οἰκουμένην ἐν τοῖς προειρη- 
μένοις καιροῖς. ! 

18. τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ Θεοῦ. ΤΠΕορΡὮΥ]. σίρε 
ΘΧΡΪΔΙ 8 : ““ ΑἹ! (686 {Π]πρε ἀγο σίνεῃ 8 ὃγΥ Οοὐ." 
Απὰ 1 15 Ψ6]} ορβεγσνθὰ ὃν Βοβθηη)., (δαὶ γ αἰΐ 
ἑἐδίησε τοῦδ Ὀ6 υησοτγβίοοα 4} 1ῃ6 ἰπίηρσθ ον ἰη 
τιοβίίοη, 41} {πΠ4ι Οοα δ ρ]αππεα δηὰ εβδοιθὰ ὈῪ 
᾿γιβί ἔογ {Π|6 βαϊνδίίοη οὗ ἴὭθϑη. ὍΤῆε νθο]6 οὗ {6 

καινὴ κτίσις, [6 Δροδί6 πιθδῃ8 (0 880, ἰ8 ἴο ὕ6 δβογιὺ- 
οἀ ἰο οα. Τοῦ καταλλάξαντος ἡμᾶς ἑαυτῶ διὰ Ἶ. Χ., 
“ψνῇο δι} τοοοηςο θὰ ὑπίο Ὠϊιη5ο6]  ὃὉγ (ὨὨεῖδὲ (88 
ὙΠΕΟΡΉὮΥ]. δα Υ8, διὰ τῆς μεσιτειας τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ) 15 αἱ! 
(παηιοὶγ Ψἢο Θηῦγαοβ ἢΐ8 σγαοίοιιβ οὔξδβιβ), ψῇηθέδον 
ον 5, οὐ Οθῃ 1168 ;" (Π6 οῇδγ Ὀσδίηρ πιδάδ ἴο 8} ὈΥ͂ 
νἰγίπα οὗ (Π6 βδογιῆςε οὗ (ῃγίβι, ψ Βι ἢ ν85 οἰ σδοῖοιβ 
ἔογ 41}. Τοῦ δόντος ἡμῖν τὴν διακονίαν τ. κι, ““ διὰ ψὯΟ 
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ὨἢΒιἢ Εἰνεῇ ἴ0 Ὁ8 (πϑηηοἷν Ποῖ δηα (ῃ6 οἵδοῦ 
ΑΡροβεϊθ8) (ἢ ΠΙΙΠΙΒΙΡΥ οἵ γασοηοὶ !δίϊοη, 1. 6. 188 
οἴδος οἵὁἨ δῃηποιιποίηρ, [ἢ18 σγβοὶουβ ΟΥ̓ ἴο πηϑθῆ, δηά 
ῥοϑϑῖηρ τ οἡ {πεῖν δοσθρίδησθ. ΑἹ] (8 16 ἔα ΠΠ}Υ 1]- 
υϑίγαϊθα 8ὲ νϑγ. Φ0. 

19. εἷς ὅτι Θεὸς ἦν ἐν Χριστώ --- καταλλαγῆς. ΤῊΪ8 ἰδ 
τηθδηϊ ἴο ἔπγίμογ ἀδνοίορα ἴΠ6 βθηςθηΐ ρεορουηάρα 
ἴῃ (Π6 α8ἰ νϑΊῦβδ6 ; δ2η4 τῃογϑίοτϑ {Π6 Ὀθϑὶ (οιηιηρηία- 
ἴοΥ8 ἢᾶνα Τρ γθηἀδγοα αἷς ὅτι ΒΥ φιΐρρε ψιοά, οτ 
πϑηῖρο. Οἰδἤογβ, πονανοῦ, ἀδἴδηά (6 σοπηο ἔρη. 
ἀογίηρ δίομέ, (οη ΨΠοἢ 886 ἤοομον, οὐ Ὑ ΑΙργυ ἰπ 1οο.) 
ΤΠ6 56 η86 ἰδ: ““Ναιηεΐυ, 88 αοα ἢϊη56}} ψ}ο, 
Ἶ (Ἰ γἰϑῖ, τοοοηο θά ἐπ ψνἤῇοϊθ νοῦ] ἃ ἰο ἢ ἰπι8»1Ξ 
ἢ 18 Β6618 ἴο ἰηνοῖνα ἃ ροϊηΐ οὐ νηοῦ {Π|6 δηοίθηςὶ 

ΟοπηεηεηίαίοτΓϑ ραγἰουϊαγὶν αἰ αἴθ ; παπηϑὶυ, (ἢ Οοά, 
ἰῃ δ ππϑγου, δουρῶς ουὔἵ ἴῃ νοῦ], δηά ποὲ (Π6 ψογὶ 
Ὠΐπι, ἔογ βϑαϊναϊίΐοη. δϑοιηθ οἱἤογ βυσὴ [Κα γοηδοιϊ ἢ 
ΠΔΥ 6 βθϑῃ ἴῃ (ῃ6 1Ππροοϊοσίοαὶ δηὰ ρῥγδοίοδὶ οπ- 
τηθηϊδίοῦβ. 

ΤῈ 18 οὐνίουβ [δι ὈΥ κόσμος 16 ἤδΓΘ πιϑδηΐ {6 ἦω- 
πιαπ τάσο ροπεγαίίν, “Ππουΐ ἀϊδιποιίοη οΥ το] ρίοη, 
Ὠδίίοη, σοηάϊίοη, αἐΐ εοἱέλοιιέ οτοἐρέϊοΉ. 

19. μὴ λογιϑόμενος αὐτοῖς τὰ παραπτώματα αὐτῶν, 
“ς ηοΐ τεοκοηίηρ, οὐ πηραςίηρσ ἰο ἰἤθπι, πα (ὉΥ (86 
Δἀ)αηςσι) πο νι] πρ ΨΠ Ρυπιβῃπιθηξ ΤΠ6ῚΓ [ΟΓΒΊΟΓ 
[ΓΔΠ ΞΘ ΓΘΒΘΙ0η5." δ0 οι. 4, 8. ᾧ οὐ μὴ λογίσηται 
Κύριος ἁμαρτίαν. (Ομ ρδΓ6 αἰδο Βοπὶ. 4, 8 ὃς 6. ἀπά 
1 (ον. 18, ὅ., νοῦ 866 [ῃ6 ποΐ68, 1η ΜὭΙσἢ [Π6 Γαῖϊο 
ποία ῃογδ 18 Ἔσρ δὶ ηθα. 

19. καὶ θέμενος ἐν ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς. 
Μοβὲ (Οοιηπιομίδίοσβ, δίϊογ ατοῖ., τοραγὰ θέμενος ἐν 
ἡμῖν 48 ἃ Ἡδοθτγαίβη) (τοΐογγιης ἰο ἔχ. 4, 16.); ἴῃ {Π8 
86Ώ586 ““ ρίνίηρ' ΔΗΥ͂ ΟΒ6 ΟΥάοΓβ." [{18. ὨΟΎΤΘΥΘΓ, Β0186- 
(ἰτη65 Τουπά τῇ (6 ΟἸα88:. 4] ψ τ ΘΓ, Δηὴ6 Β66 15 ἴο θ6 
ἃ τηοίαρδον ἀογίνοα ἴτοιη ρα έδηρ αν ἐλίηρ᾽ ἵπ ατν 

Ἐ͵οῖα. (ἶκε6 ἦν κ αταλλάσσων ἴῃ ἴα ϑόῶθθ γοοοποξἰἑαυΐ, κατήλ- 

Ἢ (ἰἶδ δ Ὀ)εεῖ {ἔνετε ἐδ ἴῃ ΤΟ οὐ ΐπρ᾽ Γοτηδγκ ἰη ΤἬΡΟΡΗ. δἰ). δῷ. 
τὸ σωτήριον πάθος (ογυοξβχίοη οἵ ΟἾ γΙοἴ) δι᾿ οὗ τὸν κόσμόν εἰσεποιή» 
ϑατὸ ὁ μονογενὴς παῖς τοῦ Θεοῦ. 
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οπδ᾿α μβαπάς, οὐ, Ὡρατγαίςνοῖν, σοτη πη {ἰπρ' ἴο ἡ πὶ ΔΗΥ͂ 
(5. δὸ Ποῖϑ [6 5686 18 ΒΠΏΡΪΥ : ““ Ὠ41}} σοπημ- 
ἰεἀ ἰο οἷ οἤδγρα (ῃ18 ψογὰ οἱ γβοοηῃο!δίϊοη,᾽} 1. 6. 
{6 ἀ6! νϑιῪ οὗ {Π18 τηθϑβᾶρα οὗ γϑοοῃο δίῃ ; 1ἢ}5 
Ὀοΐηρ βυρροβίθα ἴῃ [Π6 νΟΓῪ ἴθγπὶ Οοδροί. Ἰλοβθημῃ, 
{0 Κ᾽ {ἰἰ6 καταλλαγῆς. 19. σονοτηρά' οὗ περὶ ἀπαάροι- 
βίοοά. Βυΐ Πα 15: πιιδίδξαη. 6. σοηϊνα 15 με, 
δίϊαν (ῃ6 πηδῆηθῦ οὗ ἴτμ6 ἩδΌγον, [Ὁ 15 σορηδία δ6- 
Ἰοςῖνα ; 4. ἀ. “16 τπηθϑ8ᾶρ8 ν ἢ] Οἢ ὈΘΑΓΒ {Π}18 πγοάδ οἵ 
Τοοοποι]δίϊοη.". - ἢ σ- 

40. ὑπὲρ Χριστοῦ οὖν πρεσβεύομεν --- Θεῷ. Τα οὖν 
18 ὮΘΓΘ ΨΘΡῪ 5:ρη!Ποδηΐ, δη ἃ πηᾶν Ὀ6 (ἢ8 ΘΧρΙΘ5866. 
“ΤΉ υ8, ([Π 6, ὈΥ νγίαα οὗ {}}18 οΟς 6 οἵ γβοοῃςἝδίοη 
σοι 64 ἴο υ8, ἴπ6 Αροβί168 οἵ Ογιβί, 6 ἃγΓ6 ὯΟΥ͂ 
ἀἸβομαγρίηρ [18 δια θα ββδαουαὶ οἵου." Ὑπὲρ Χρισ- 
τοῦ, ““Οἡ [6 ρᾶγί οὗ (ἴογ 80 {Π6 πρεσβ. ΓΘ41168) 
ΟἸγ8ὲ, {Π6 βθηά δῦ." [Ἃ«ἢ [18 86η86 ὑπὲρ ΟΟΟΙΓΒ ἴῃ 
Ρ]αίο. Μϑηδχ. (οἰϊβα "γ  εἰ8.) καὶ αὐτὸς δεόμαι ὑπὲρ 
ἐκείνων, Θογμηι ποηιῖΐηθ. ΤῈ στ ογὰ πρεσβεύω, ἴῃ {116 
ΟἸμ 88. 8] νυ θγβ, βίρηϊῆθο το ἀἰβοθάγρα (ἢ6 οἷῆςα οὗ 
ΔΙ ΆΒ88 ΟἹ, ΟΥ 8οι] ΘΕ Π|68 ΤἸΏΘΓΘΙΥ [0 ΘΟΏΨΘΥ ἃ Π168- 
δῶρα οσ. δηῃοίμογ, ψιίῃουΐ Ὀοῖηρ θιηροψογοα ἴὸ ἀο 
ποσὰ ἤδη ἀδ] νοῦ δΔηα Ὀχρίδίη 11. Απά: [ἢ]15, ἔγομῃ 
η6 παίυγο οὐδ οδ86, τηυϑὲ 06 {Π6 5686 [Ι616.ὕ 
ΤΏ ποχί ψονάβ 8Δ1΄6 δα ρ᾽δηδίογυ οἵ [86 ὑπὲρ, δηά 

δῆῇον {Πδΐ, τη ἀφ] νυ ηρ {Π|6 πηθβϑᾶρο, ΕΠῸΥ δοὶ οπ ἐλδ 
ρμαγνέ οὶ οὰ ; δπὰ ἰῃογοίοσα (σοά τδυ Ὀ6 5αϊὰ ἰο 6χ- 
ιογὶ δηά δηϊιθαΐ ἰἤθιῃ ἰο 6 τϑοοποι! θα πηΐο ἰλ1πΠὶ ; 
δι αϑβδοῦβ δΔηἃ Τ]ΘΒΒΘΠΡῸΙΒ Οο νου] Πρ ΔΩ ΟἿΘ Β 
ἸΏ 858δρ6 ὈΘΙΠΡ Βρροβϑι ἴο γοργαβθηΐς {Π|6 1 βϑθηάθιυ. 
ΤΠ 6 τπηϑβδᾶρθ δηὰ δχβογίδιοη {{|ι8 δι ΘϑΥ 6ῃ- 
)οἰηρά 15 καταλλάγηθ, τῷ Θεῷ ; οἡ Μῃϊος ΤΠΘορῆ. Γο- 
ΤΑΙ Κ8 ἰΠδι 1 185 ἢοΐ καταλλάξατε ἑαυτοὺς τὸν Θεὸν, Ὀυὲ 
ὑμεῖς καταλλάγητε αὐτώ. ΓΙϊ8, ΠοΟνΟΣ, 56θιη8 8 
666 |685 το ποιηθηΐ, (ἢ 6 ΘΧΡΙ  ϑβϑίοη Ὀθίηρ υ86ἀ τη (ἢ 6 
58Π6 ΠΊΔΠΏΘΓΙ 88 ἂἱ Μαϊ(. ὅ, 94. διαλλάγηθι τῷ ἀδελφώ. 
10 {παγϑίογθ ΠΡ ΙῪ ΠΙΘΔΏ8 :᾿ ““ ΘΙ γᾶσΘ᾽ {Π6 688 οὗ 

, ἈΞ 80 Τρυοσγά. 7, 9. (Θρολκιηρ; οὗ [8:6 Ὠ)ΘΒΘΘΏρΘΙΒ ϑοηί Ὦγ Νίοΐαβ ἴο 
186 ΑἰΒε;Ἶ8η5) οἱ παρὰ τοῦ Νικίον, ὅσα τε ἀπὸ γλώσσης εἴρητο αὖ- 
τοῖς, εἶπον; καὶ εἴ τις τι ἠρώτα ἀπεκρίνοντο, καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀπέ- 
οσαν. 
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τροο!ΟΙ δίϊοη οβδγοά γου, Ὁ’ οιηδγασίηρσ (Π6 Οοβρεῖ 
8η4 101Π]ΠπΠὴρ [ἢ6 σοπαϊεοηβ οὗ 84] νατίοη. 

41. τὸν γὰρ μὴ γνόντα --- αὐτῷ. [ἢ γὰρ {Π6Γ6 ἰ8 8ῃ 
οἰ Π|ρ518 νυ ἢ] τη 6 [ἢπ15 ΕΧΡΓΕϑΒΘα : ““ ΕῸγ (ποῖ ἰο 
ἸΏ ΘΏ ΓΙῸ Οἰποῦ ῥγοοίβ οὗ ἢ18 ροοάῃοβ8β δηἋ4 ζῃθγου).᾽ 
Τὴ ΘΧΡγθβϑίοη τὸν μὴ γνόντα ἁμαρτίαν 1ἰΒ (48 Ψογβί. 
ΟΌΒΘΓν 68) 8 ΘΠ ΡῃΔ.1Ο ῬΘΓΙΡΏΓγαϑ5 οἵ Οἠγίδέ ; δηΐ, 
πηάἀεοά, 1{ 48 ἰῃῆηϊ ἀἸρηιν δηὰ θοδυΐγ. [1 18 ἐχ- 
πθ προ Ὀγ ὙΤΒΘορν]. τὸν αὐτοδικαιοσύνην ὄντα : ὈΥῪ 

Γᾶ53Πλ,, ΒοΖᾶ, δῃα οἱὐἤϑῦβ: ““ ἀἰὰ ο 5[η." Βαὲ {Π15 
β ΨΕΓῪ ἱπδγιῆοϊαί. ΟἸΠΟΥΒ ΤΌΠΟΥ: “ΚηδΝ ὯΟ 8 
ἜΧρΡου τ Θη(8}1ν.᾽ Οὐτοῖ., 1488, δηα οἴἤογβ, δσσουπηξ 
16 Ἔχργϑϑϑίοῃ ἃ Ηβδργδίβιῃ, δηὰ Ὄχρίδὶη 1 : “4 8 
Ὡοΐ σοηῃδβοίουβ οἵ 81η.᾽ δ'6θ 5. 85,11. δηά 25,ὅ. [1ὲ 
βου ἃ {Πογϑίογα 85866Πὶ ἰο 6 ἃ ἀϊρηιῆεα δηὰ σοῆποά 
ΨΆΥ ΟΥ ΘΧργοβδιηρ {Π6 ἔὈΓΠΊΘΙ 56η56, ΨΠἢ ν Ποἢ ᾿ψγὁ 
ἸΏΔΥ σοΟΙΏΡδτΓΟ {Π|6 ““ ΗΙΟ τα] Γ8 Δ ἢ ΘΏ 1118 6βίο, ἢ}] σοη- 
5016 5101, ἢ} ἃ ρ41]6β8οογα ου]ρᾷ.᾽» 

21. ᾿Αμαρτίαν ἐποίησεν. ΤΠ 6886 ψοΓ8β ἃγΘ ὈΥ΄ ΒΟΙΏ6, 845 
Ηδιηπ. δηὰ ΒΥ, σοηϑιἀογοα 88 δαογ ποῖα ἰοτιη. 
᾿δῃἀ ἴο Ὀ6 Ἔχρἀϊηδα ὈΥ {Π61Γ 86 ἴῃ {ΠῸ ὁ]4 ἰανῦ, νἤθη 
ΔΡρΙΠεἀ ἴο ἰερδὶ βδογιῆςθβ. ἢυ5 (ΠΕΥ ἴΔΚα ἁμαρτία 
ἔογ δὲ ημ-οὐξεγίηρ, ἴΚὸ τῃ6 Ηδ6. ΣΞΟΝ ἴῃ 1μεν. 7, ὦ. ΓΝΝΌΓΙ 
δηά ΓΙΒΌΓΙ ον ΓΝ ΓΙΠΣΣ ἢ. Κ5. 40, 7 Εχοά. 20, 14.. 
(νογα {πΠ6 ϑαρί. Π88. περὶ ἁμαρτίαν) 84 οἰϑανν 6 Γθ. 
Αμὰ 8ο (ξουμηθη., ψἰο Θσχρίδιηβ 1 τὸ περὶ ἁμαρτίων᾽ 
θύμα. Οἰδοτβ, ον ΟῚ, ἃ8 ΘΝ δΔηα δοῃοείίρ,., τ6- 
δατγὰ {Π16 Ἔχ ρυθββίοῃ 85 Δῃ δοϑβίγαςί ἔῸὉΓ σοῃοταίθ, 1. 6. αἷς 
ἁμαρτανόντα ἐποίησεν, ὁ" ἰτοΔιΘα ἢ] Π| ἃ8 ἃ 51Π06Γ. 80 
{π6 Ρ5. μετὰ ἀνόμων ἐλογίσθη. Οἡ οἰτηδγ ἸηοΓρτοίδίϊοη, 
ἰηάοοά (85.Μτ. δΙδδ οὔβεγνθβ) {6 ἀοσοίγιη8 οἵ δίοηθ- 
πιοηΐ 18 ΟἰοασΥ ἀραιοεα. Απά (βουσῇ {6 ἰαζίοσ 18 
Γαργοβοηίθά ὃν ΒΙΓΌΥ 85 ΠΟ] }Υ 1ηἀοίδηβι:}]6, Ὴν 
1 ἰ8Β αἀορίοἀ ὈΥ πο 658 ἃ ΟἿΣ ἤδη Βρ. Βι}}.Ὲ 

Ὁ Ἡϊς ννοχὰβ ἅγὰ 88 ἔθ] ]οννΒ - ““ Οογίυπκ εδὲ (ᾳφυοὰ ποίδῃί ρ]ετίαυς 
ἰηἰεγργείεβ ἀοοι βϑ᾽ }}} ἴῃ αἴγοαυς τηθιρῦγο ἤμλ)υ8 ἀντιθέσεως δὉ- 
δἴγδοϊιπι ρΟηΐ ΡΓῸ σοπογοῖο, οσγα Ἠδῦτγεθο, ρεσοσαέμπι ΡΓῸ ρεϑεζαέοτε, 
διε ργὸ ᾿μβῖο.---“ {πΗ᾽ ΟἸ ρου ργορίον. 08 ῥϑοραίυσω, δίνθ ρεο- 
Ἄοδίοσγ, ἔδοϊυβ ξυΐϊ, ἰία, Ὧο8 }υθε ἃ [λοὶ, 8:νθ }δῖ,, οοτῶ [60 ἔβειὶ 
διτηι15 ρτορίεσ Ομ γιϑίιτ ; πος εϑῖ, αἱ ρτορίδν ποϑξσεὰ μεοζϑίδ. (ἢσὶδ.. 

" 
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ΤΠ ρου δῦ τ86 ἤθγα οὗ ἅμαρτ. ψ){ὰβ ἱηἰγοάἀιυιοοα ἰο 
βιγοωρίῃθη {Π6 δη{{Π|6818; δηὰ 10 18 ψ6}}] ουφογνθὰ ὉΥ͂ 
(ἢ ς δηοίθηΐϊ Οοιηπιοηίαίοτβ [δὲ ἁμαρτίαν ἐποίησεν 18 
ἃ τουςΐ, ΞΙΓΟΏΡῸΣ οχργοϑδίοη ἤδη ἁμάρτωλον ἐποίησεν. 

21. ἵνα ἡμεῖς γινώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ. Ήροτο 
ἰδοῦ ἰβ 4 Ηδθτγαίδπι, δυϑίγαςϊς ἴοσ σοπογοίθ, Ὠδπηεὶν 
δικαιοσύνη Θεοῦ ἴον δίκαιοι Θεοῦ, 1.6. ἐνώπιον Θεοῦ, ““ Ὀ6 
δοοοιιηίοα }υ8ι1Π 64, πη δοοερίοά." δὸ ΤΠΦοΟρΡΉΤΥΙ. : 
Τοῦτο γὰρ ἐστιν ἡ τοῦ Θεοῦ δικαιοσύνη, ὅταν τις χάριτι 
δικαιωθῇς, ὅταν μηδεμία κηλὶς εὐρεθῇ. Απὰ [ἰἰ ἰς νοὶ! 
οὐβογνοά ὃν Ποαᾶσ., {πδὶ ““(Π18 18 ἃ ΝΘΓῪ βίγοῃρσ' ρἤγδ86 
ἴο 5 σῃιν οὐὖγ Ὀδιηρ δεςορίρα οὗ αοά, 88 ρογίδοιν 
ἀι τὰ ομσει Μ ΏΘη σοηδιἀοΓγρα 48 ὃν ἰδ υπηϊτοά ἴο πῃ 
ψἢο νν88 ρογίδοιυ 30." ὍΏΘΓγα 15 (Ὠ6 84418) 8ὴ ον! ἤδης 
͵8η4 Ὀεδυι! οοηΐγαδί Ὀθεΐνθθη Οἠγὶδέ δεοὶηρ ππαῦὸ 
δ, δ οἱ" δεῖπρ πιαάο τὶρ εοιδηό8ε, τη ἰδ, ἰγεδιϑα 
88 ΡΟΓίδουΥ τἰρῃίθοιβ. δίδαθ βδγα γοΐδιβ ἰο ὮὯγ. 
Μδβροο, Π|υβίτ. Νο. 927., δηα ψιητγηρα οἡ [8. 68, 10., 
88 ἼΕΕ ηυοϊοθά, δηά εἶβδο Βαγσγον᾿β ὅθγῃηι. 89. νοἱ. 
1. [οἱ. 

21. ἐν αὐτῴ, ““ ὃν Ὠϊ." δὅ0 (Π6 Ηοδ. 3. 
Τῆα 856η86 οἵ {Π6 ν686 18 (})}}8 ποδι]γ Ἔχργθβϑβθα ὈῪ 

Ὑμοοάογοῖ: ᾿Αμαρτίας γὰρ ἐλεύθερος ὧν τὸν τῶν ἁμαρ- 
τωλῶν ὑπέμεινε θάνατον, ἵνα τῶν ἀνθρώπων λύση 
ἁμαρτίαν, καὶ τοῦτο κληθεὶς ὅπερ ἦμεν ἡμεῖν, ἐκάλεσεν 
ἡμᾶς ὅπερ ὑπῆρχεν αὐτὸς" τὸν "ἢ τῆς δικαιοσύνης ἡμῖν 
ἐδαρήσατο πλοῦτον. 

σΗΑΡ,. ΨΥ]. 

ΨΈΚΘΕ 1. συνεργοῦντες δὲ καὶ παρακαλοῦμεν---ὐμᾶς. 
Μαεί (οιπιηοηϊδίοῦβ, δποίδηΐ δηὰ τηοάογη, ἀγὸ ρτοῆ 

ἴμ5 ἰαπαυδ) ρδοσδίοῦ ἰγδείαϊυςφ ἔαἱϊϊ, οἂτθ γενετὴ μϑοοδῖὶ Ὄχρεῦ 
ἔυοτϊῖ; ᾿ἴὰ 05, ὑγορίεγ ε}08 )}ιυιϑι: πὶ οἱ βαι(ἰδἔβδοι ον θ πη), ἰδηᾳυδία 
ἦυδ11 ἃ εο ἰγδοίδιηυγ, οὐῃ γανοτὰ ρογίεοιδ ᾿ισιὶ ΠΟ βἰτηυϑ, δοί!. 
Ρεορίεσ ΟΣ εἴ] δδου ἤεϊυ Ὧ,, Γοτηὐδββὶδ ἡοὐ ἐδ ροβη! εῃτὶθι.9 ρεσσαῖὶβ "105- 
(118, οοποοδεοῦῦδ 0: δὰ νίἔδερ ἐβίεγηδι.᾿ Εκδηι. (θη. σῖτα ἢςβρ. 
δὲ Αδἰγηδαν. 11. ' 

- ἦπὸ Ἰεασβεὰ Ῥχεδαῖς βαετὶ Βο δῆονϑ, παῖ (ἢδθε πογὰβ οὐ τὰς 
Αραδίὶ αἴοιά μΦ εουπίδηβοο ἰο ἴθ ποίσῃ οἵ (γίδια τἰρβίϑου9- 
Ὠδὲα δείοςς ἐποριίδὰ τὸ Ὀαϊΐονατ. : ' ᾿ 
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{πὲ δὲ συνεργοῦντες ἯΘ6 ΓΘ ἴο πηἀεογβίδῃα τῷ Θεώ. 
Βλοβοηπλ., ἤονγανογ, {108 (ἢ 5 ΠΑΥΒἢ : δη τϑηδγκβ 
1η40 {ὉἘπ6 Αροβίϊθβ ἃ ΟἿΪγ 80 οδ᾽ θα ἃ8 Ὀαίηρ Ἰοϊηΐ 
ΨΟΓΚΟΙΒ ἰὸσ [ἢ 6 β8η16 δηΐ, 6 σοηνογβίοη οἱ πιθῆ. 
Αῃά 50 “ζ845ρῖ8:.. Βυΐ (Π6 ῥτορτγίθιυ οὗ (ἴθ σοῃπηηοῃ 
Ἱπέεγργοίδιίοη 18 ἀδίθηἀθα Ὀγ νϑῦ. 920. 1η {Π6 Ϊἰ48ί 
οπμαρέογ, ἤθγο (ΠΘῪ 8.6 86ϊα ἰο δοΐ 88 πρεσβεῖς, οἵ 
Ργοσυγαΐογβ, οἡ (8 ρετγί οὗ (γὶϑί. Αμπὰ δὲ 1 (οσ. 
8, 9. 186 Αροβέῖεβ δηὰ (γί βιδῃ ὑβδοο β δῦ οδ] θὰ 
συνεργοὶ Θεου. ΤΠΘοΟΡἢγ]., ἰηἀ66 4, σοη]οΙη5 δούὴ [86 
ΔΌΟΥΘ 86Ώ868, 88 4130 ἀο65 οάδάγτ. ΤΠἠροοάοτγοϊς πηάογ- 
δίδῃ 8 ἴξ οὔΠα Ἰδοῦ ομΐψ, αὐτοῖς τοῖς παρακαλουμένοις 
συμπράττουσιν οἱ πρεσβεύοντες. 

1. μὴ εἰς κενὸν---ὐμᾶς, “τὸ Θχἢοτγί γοῦ ποΐ ἴο Γ6- 
᾿ς φΕΙ͂ν6 {Π6 στδοο οὗἉ ἀοά ἴῃ ναΐη,᾽ 1. 6. ηοἵ 80 ἴο δεῖ 88 

ἴο 566 π) (ὁ ἢανθ τγϑοθίνϑα ἰΐ ἰῃ νϑίη. Βγ {ἢ χάρις [8 
τηοδηΐ (Π6 σγαοίοιια ΟΥ̓ῈΥ οἵ βαἸναίίοη δηὰ ορρογίιι- 
πίέν τῃοτοοί, (6 στᾶσα σοῃίαϊ θα ἴῃ (Π6 (ὐοβροῖ," δηὰ 
ΓΘΟΟΠ ΟΣ Διο ψἱτ Οοά, οβδγεα (πγουρὶ ΟἨγϑί, οὗ 
ὙΠΙΟΝ {Π6Γ6 185 τησηΐζοη δἱ ὅ, 18---21. Ὑγεῖδβ. σοπ- 
ΡᾶΓΘΒ 8 51Π|}|8Γ ρᾶββϑαρθ οὗἁ Ρ]υΐ. Ρ. 1956 Ε. παρεσκευασ- 
μένος ἀφῖγμαι τε χάριν εὐμενῶς διαλλαττομένου. 

1, εἰς κενὸν 18 [ὉΓ κενῶς, ““ ψπουΐ 8ηΥ ἴτυϊϊ ΟΣ 
Ὀεηοῆϊ ἰο γοιι.. Ὁ ΤΠ Αροβί!α ἀοθβ οί ἴσο δάνοσγί 
ἴο [6 ροϑιίδνα ᾿ηὐπγν διζθπάδοϊ {Πογθοη ; ὑπουρῇ {Π6 
περίεοῖ οὗὁὨ οἤετεοι ργδοθ τοδη [Ἐ3ΕΥ ἸΠογθαβ6β σοη- 
ἀοιηηδίίοῃ. [Ι{ 18 τσ Υ τοιῃδγκοῆ ὈγΥ Με. δ5͵8α6, 
(μαῖ {Π]8 πᾶν Ὀ6 τοραγά θα 88 .ἃ νϑῦΥὺ ρἰδίη Ἱπιϊπηδίίοῃ, 

4 Οτδοο οὗἉ ὄνεῦ κίηά, Ὀοῖ ογάϊπατῳ, 86 ἴῃ ἴπ 6 ο886 οὗ ρΈΠΕΓΑΙ 
Ομεϊδιϊδηϑ, πηὰ Ὄσέγαογαίϊπαγυ, νοΐ τνᾶ5 οοηἥποᾶ ἰο {π6 Αροβῖο]ς 
856. 8ε6 {π6 δϑΐε ποίς οἵ ὙΥ δἰ(γ ἴῃ Ἰοοο, δηὰ ἴΠπ6 πιλδί ον “ρρεπαϊε, 
ἴῃ νη ἢ ἢ6 88 δυο  ββ ἢ γ δἤοννη ἴμαὶ αἀοά, ἱῃ ΕνΟΓΥ δυοοεθάϊηρ, 
δρε, ἢ88 νουοῃϑαίεα ἴο τηϑὴ ποῖ ΟὨΪ ἴπα ουϊνγατὰ αἰδρεπβαίίοηβ οὗ 
ἢἴ5 ἡγοτά ἴο θ6 ἴμ6 ΟΥΪΠΑΥΎ πηθ8η8 οὗ [Ποῦ οΘοηνογθίοῃ δηὰ δδηςῇοδ- 
ιἰοῃ, Ὀυϊ αἷδο δοῖηε ἱηνυδγα δϑδἰβδίδησεβ δηΐ ορεγαιοηβ οὗ ἴπ6 ΗΟΪῪ 
ϑρίγῖῖ, [ἢ (8 ἢα ϑῆονγβ ἵπαὶ {Π686 δδϑἰβίδηςεβ πῆδὺ Ὀ6 80 εχγμίαϊμοᾶ 
88 ἴο δ6 ΠΟ τηοτα υηϊη16]]Πρὶ δ]6 (Πα ἢ ἀγα αἰὐ [Π6 ἰηβιδηοεβ οὗ ἀοα οα, 
ἴδ δουΐ, ον {Π6 ἰοτηρίαί ᾿0η8 ΟὔΠε Ὠεν)]. 

ἱ ΟΥ̓ εἰς κενὸν Ῥ͵ εἴϑ. δαάτιοο8 δὴ δχαυῃῖα ἤομ Ὠ]οα, δῖ... 19, 9. 
τὴν ἔχθρα» εἰς κενὸν οὐκ ἐτόλμων ἐνδείκνυσθαι. 

ΨΟΙ, ΥἹΙ. ;, 
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οὐ εἶθ. ροββϑι 1 Π Πγ οὐ ἤηδ}}ν ἀδρατίϊηρ τοῦ σγᾶςθ 
σίνος. ΄ 

ῷ, λέγει γὰρ' ΚΚαιρῷῶ δεκτῷ ἐπήκουσά σου---σοι. ἘῸΓ 
Ἀδ ((. 6. (Ζο4) 34:ἢ (αἱ 15. 49, 8.» ΘΓ 6 5 ΓΕρΡΓΕΟ- 
8ϑθηΐαα 48 δά ἀγθβϑϑίηρ ἢ πη86 1 το ἰῆ6 Μρββί8}}) : “" [ἢ 
ἈΠ δοσορίοα {πη 1 ἢᾶνο ἰιραγὰ [Π66, δῃὰ [!ἢ ἃ 
ἋΔΥ Ἀνοῦγαθ]6 ἴο {Π6 βανίηρ οἵ ἴΠ66 ἤδνθ 1 8116- 
σουγοά {ἢ 66. ἸΤοοάογοί Γοπιᾶγκβ οα (ἢ6 ργοργιθῖυ 
ἢ ΨὨΙοἢ ἰῃ6 ἐοδι ον οὗ ργορήἤσον ἰ8 ς4]]16α ἴο 
βδίγοηρίηθη ααὐπιοηϊἐϊοΉ. 

ΤΠοῦρῇ Θεὸς πᾶν 6 ΒᾺρρ]16ἃ (45 Ηομι. 15, 10.) 
γοὺ Ψ48ρ18 γθηάθιβ (ἢ λέγει γὰρ Ποῖ 8185 ὈΥ͂ : ““ 5ΟΓΙΡ- 
ἴὰπὶ Θηἰπὶ οχϑίδι." ὍΓΠῃθ ψονὰβ οὗ {π6, Ῥσορῃεῖ, τὲ 
ΤΆΔΥ 6 ορβογνϑά, δα δά υςβδα ἴῃ {Π 6} βρίγιειδὶ δηὰ 
ταγϑίϊοδὶ 86η86, ϑ60 ἢ 85 Πᾶ5 δἰ ννᾶὺϑ Ὀθθ δϑϑίρῃρα ἴο 
παπὶ ονθὴ ΡΥ τῃς ψονιϑῃ [ηἰογρτγαίοθβ. 

Καίρος δεκτὸς, ΣΙ ΓΟ, {{π|6 οὗ δοοσθρίδηςσθ, οἵ 
{π6 τἰπ|6 ἤθη πα ΜΠ] γθοθῖνθ ΟἿἿΓ ὈΓΆΥΘΙΒ ΤῸΓ ΠΕΡ. 
Τῆι Ὁ Ψ1Π1 ἀῆβνγεῦ ἴο {Π6 Δης Ποῖος! ρῆγαβθ ἥμερα 
'σωτηρίας, “ (1πὴ6 οἷ, οὐ βιι Πα 0]6 ἴο, ἀ6] ἸΙνογδησθ. ὅ0 
1η6 ραϊηγίϑβε : ““ ὅ3βοῖκ ἰῃ66 ἴῇ ἃ τ ψῆθη {ποὺ 
τηδυϑί θ6 ἔουηά." ΓἬὭΏΘΟΡΠΥ]. Ἔχ ρ δίῃ 1 καιρὸς εὐπρόσ- 
δέκτος, “16 {1π|6 οὗὨ ργδςθ, 1ὴ ψνῃϊοῇ 18. οι 88:00 οἱ 
858, δηα ἃ Ὀοβϑίονϊηρ οὗ 8{ΠΠποδίϊοη ; [Π6 [{π|6 ἰπ 
ψ θοῇ (ὐοα ᾿ΘαγκοἢΒ ἴο Δη ἃ 8ᾶν 68 0.8. ΤὍἢ6 56}86 8: 
“ Νονν 18 (κατ᾽ ἐξοχὴν) (Π6 δοςερίαα {ἰπ|6 δηά (6 ἀδΥ 
οἵ βαἰναίίοη ; ϑἴη66 ΠΟῪ [{ 18 οἴϊδσεα ὈΥ {Πο886 ψνῇοβο 
Τίνίηθ τη 5510 15 σοπῆτγιηρθα ὈΥ 8]58, 8η4 ψοπάοΓ3, 
Δηα τσ Υ ἀδθ6α8.᾽ ΤΠοιρῇ, ἴῃ ἃ οογίδϊη 86ῃ86, 
1116 ργθϑθηΐ 15 {η8 ΟἿΪΥ δοσαδρίθα {{πΠ|6, ΟΥ ἀΔΥ οὗ 8α]- 
ναίίομ, Ὀδοδυδα οἡ {6 πἴὰτα γα σδηηοί οδἰοι δίθ. 
ΤΠ ἰογΠ5 ἐπήκουσα ΔΠ6 ἐβοήθησα ΕἸ ΕρΔΠΕΪΥ σογγο- 

᾿ΒΡΟηα ἴο Θδοὴ οἴμοσ, Τῆιθ ἔοστηθὺ 88 ἤδθγο ἃ 5686 
8.80 ἰουηά ἴῃ 2. Ῥαγϑ]. 18, 20. (η. 106, 4., πδιῃοῖὶυ, 
“(ὁ Ὠραγίκθῃ ἴο, δηά ρτϑδηΐ ΔΠΥ͂ ΟἹΘ᾽Β ὈΓΔΥΘΙΒ [ὉΓ 

4 Τα ΐβ ἰα ποῖ (88 βογβ ΒΌρρο86) ἃ τῇετε Ἡδυγαϊβπι: νυ ΐο θ}}}} 
ΔΡΡΘΔΥ ἔγοπι ϑβδβηθοα Μεά. 8, 7. Μϑὺυϑ ἀΪε8 εβῖ : ἰδ ρογα δοοερίο 

, ΠΣ, 

τ ππ. ππὰ 
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ΒεΙ0ρ." ὅδ᾽. [λιοίδη (οἰϊθά ὃν Ὗεἰ8.) ἐπακούσας τῶν 
εὐχῶν. ΓΠΙ5 ῃοίξίοη οὗ ἐδέφηϊηρ ἔο οὐ ργαπέϊπρ (ἢ 6 
ΓΘαιιδϑέ, 8668 οορμέαϊπδά ἴῃ [ἢ6 ἐπὶ, ψὨΙΟἢ 18 6Χ- 
ΡΓΟΘ866 ἴῃ ΟΣ ΡῬὮΏΓαΒα ““ ἴο Ἰ6ηα 8δη δῦ." ἘπΠὺ8 
λεαγίεη (πὨϊο [88 ρογρίοχοα {ῃ6 Εἰγιηρίορίβίϑ) 
σΟΙΏ6 ἴτγομῃ ἤδαν' δηά ἤθη ([ο ον οἵ τ! η6). 

ΤΠ 686 νεγῦϑ ΠΙΔΥ Ὀ6 ΤΠ ἀογθα 88 }γεδθηΐδ, ἨΔΥῪ, 
(πογ 6 Ῥγομἠοέϊοο,.) 8ἃ8 ξμΐμγοδ; ΜὨϊοΝ, ἱηα6οά, {8 
τηγϑίϊοαὶ δηά βριγιίιδὶ! βθῆβα σϑαυῖγεϑ, 118 {Π6 
ΑΡοβί!θ, ἴπ {Π6 ποχί νϑῦβθ, βΚ1}{Ὁ}ῚΥῪ αρρίδε8 ἴο (6 
0886 1 Ὠδῃάα, 
Πα ῥγϑβϑϑθηΐ νϑῦβθ 18 θυ ἀθη }Υ ραγθηιοίϊοαὶ, δηά 

1η [ῃ6 ποχί 8π4 [0] νης ΟὨ 65 [Π6 ΑΡροβίΐθ ργοσββάβ, 
ἴῃ ἃ 8[Ὑ]16 ἘΠ ΒΌΔΙΥ ογηδίθ, δηἀ ἴἢ ΘΧργβϑί 08 τηοϑί 
ρδίμοίις, ἰο για ἰΠ6η} οἵὗὨ ΠΪ8 ΙδδΟΌΓΑ Δηα ρ6Γ118 ἔῸγσ 
[Π6 ̓ν βριγίυδὶ Ῥαποῆϊ, ἃ8 δὴ 84 ΑἸ 108] Γθᾶβοη ΨὮΥ 
{Π6 Ὺ Βῃου]α ποΐ γϑοοΐυο ἐΐθ σγάαρσο 0 Οοἄ ἴῃ υαἷη. 

8. μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν. ἘΓΆΒΠΊ., 
Ψαί80]., αηὰ Μδοκη. γϑηάθγ, “ σίνα ἢο οἴδησο,᾽ 88 
1 τὰ τερατάθα ἰ6 Οὐγὶηπέλέαηδ, Δηα (ῃ6 ἰο]]ονίηρ 
ΘΓ ΠΊΟΓΑΪ ρῥσγοοορίβ, Βυΐ {{18 185 ΝΟΤῪ δασβῇ, δηὰ 
116 διδόντες Μ1}} ηοΐ δἄάτηϊ οὔ ϑυςἢ 8 βθδῆ86. Βοίῇῃ {86 
Δηοίθδηΐξ δηᾶὰ {ῆ6 δαβϑὺ τῃοάθσῃ (ἰομπηπηθηΐδίοσβ ἃΓΘ 
ἃρταοά {(ῃδί {Π6 διδόντες Ὀ6]οηρβθ ἰο παρακαλοῦμεν Αἵ 
γΕΓ. 1.) ΨναΓ. 4. θοίηρ ρϑγθηιςῃθίιςαὶ. Α ΟἸδββίοαδι 
ψ τ οΎ, ᾿η66664, ψου]α ηοῦ ἢᾶνθ 80 νει (6 ; 8ηα {ἢ 6Γ6- 
ἴογα βοιηθ ἰ8κα [6 ὈΑΓΕΟΙΡΙα ῸΣ 84 νου, ΟΣ ΒΌΡΡΙΥ 
ἐσμεν. ἘΒυΐ [15 ψουϊά θ6 ἴοο ἃ ΓΤ, δηα {6 ἴοτ- 
ΤΟΣ το Ποα 15 ργϑίθσαθ]6. ΤῺς Αροϑίίθ ([ οοηςεῖνο) 
Ἰη68Δη8 ἴο οοῃηθδοί ψηἢ [ἢ6 ἴογηὶ παρακαλοῦμεν (ΜΝ ὨΙΟἢ 
58. ἃ σαῃοταὶ ἀαβρηδίοη οὗ {Π6 οἷος οὗὨ 4 Οἢγιβίδῃ 
.“Μιηϊβίθσ), 885 ἴἃ ψοῦο, ὈΥ ἀρροϑβι(οη, ἃ ποτα δρϑοὶαΐ 
Θχροβιίίοη οὗἁὨ {μ6 τποάδ ἴῃ ψν το ἢ6 ἀΙΒοαγρρα (ἢ}8 

ς6 οὗ δαγποβί δχῃοσγίδιϊοῃ ; 4. 4. “" Ὗε ἃγὸ οοηΐι- 
ΠΌ4]1Υ Ἔχμογίηρ νου, να ([ 8340) γῆο ρσῖνθ δο οἴδησθ 
--νῦο---νῇο,᾽ ὅτε. " 
ΤῊ βθθβ 0 θ6 {π6 (τ τγαξίο οὗ {π6 σοηϑίγυο- 

ἰἰοῆ. Απά [ἰξ τὺ 6 οὐβογσνοα {Πδὲ (6 Αροβὲ]βθ 
δὨΐοΙβ ἰηΐο {Π686 ρᾶτγίίσι 278, ἰῃ ογθῦ, (ΠΘΓΘΌΥ, (9 
6811} υροη ἔβϑῖη ἔοσυ σγϑαίεσ δἰἰθηίοη ἰο 818 δχἰογίδ» 

ν ὦ 
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ἄοηβ, δηἀ 8150, ἐπαὶ {ΠΥ παν, 1ῃ βοπια ρατγίϊου- 
1τβ, ἴον ἢ15 δχαιηρίθ. ΕῸΣΓ 848 ἘΠθορὮνϊ., τι 
στοδῖ ἰλϑίθ, οὔβϑογνϑ, ἐν τάξει δὲ διηγήσεως συμβου- 
λεύει, ἵνα καὶ αὐτοὶ πρὸς αὐτὸν ἀφορῶσιν. ϑυσῇ 18 (ἢ6 
86ΟΡ6 Οὗ (Π6 ραββαρθ, ψῃϊοἢ τηογι8 αἰξθῃξοη, 8:Π 06 
οἰμογνν 86. [18 Ἰοηρ δῃὰ δοίη Ῥδγαρσαρῇ τυρὶ 
ϑ66η1 (0 βϑᾶνοῦΓ οἵὨ νδἰη-ἼΟΓΥ. 

ἼΤΠα ρϑγιςοῖρ]ε μηδεμίαν ἐν μηδενὶ διδόντες 566 1}8 (0 
6 ρΡυὲ Βγβί, 88 θείηρ [86 πγοβῖ βΈΠΟΓΑΙ οὗ 4}}, δηὰ 1η- 
ΨΑΓΙΔΟΌΪ Καρί ἴἢ νον. «Διδόντες προσκοπὴν, ““ ρυ(ςηρ 
ΠῸ Βέι ] 1] ηρ-Ὁ]ο.Κ (πρόσκομμα, οι. 14, 18.) ΟΥ 
ΠΣ Οἢ (Π6 σοῦγβα οὔδην (γι βεϊδη τηᾶν δ ἰηἰετγυρίαά, 
Δηα 6 6 πηδάε ἴο {1}, ΟΥ̓ 18}},᾿ 1. 6. Ὀ6 5ῆδκβϑῃ 1ῃ [ἰδ 
τοὶ σίου Δ: 1ἢ, ΟΥ θὰ δίορείῃοσ ἰυγτηθα δὐνᾶὺ ἔγοιὰ 
1. ὙΠ ΙΒ πιυϑί, οὗ σοιΓ56, πηροτί, ““ ὁπ εδανομτὶηρ ἴο 
ἤτον ὯΟ δέ ]Π]σ- Ὁ] οοΚ ; ηοί ᾿ηἰοπεϊοθδ νυ τἤστον- 
ἰηρ Δηγ." ὙΔΘορῇγ!. ψ6}} ρδυδρίγαβθβ (8 : Οὕτω 
ἀπευθύνω τὸν βίον μου, ὥστε οὐ λέγω ὅτι κατηγορίας, 
ἀλλ᾽ οὐδὲ μέμψεως ψιλῆς, μᾶλλον δὲ σκανδάλου χαύραν οὐ 
δίδωμι τινι, ἵνα μὴ μωμηθῆ ἡ διακονία ἡμών. Αῃὰα ἘΠ 6ο- 
ἀογεῖ : σπουδὴ γὰρ ἡμών μήδε τὴν τυχοῦσαν πρόφασιν 
'σκανδάλου παρέχειν τινὶ. β 

ἘΥ διακονία βοη6 δηςσίδηΐ δηά τηοάδτη Ομ τΘη[8- 
ἴοτβ τηἀογβίδηα {Π6 ργεδοῃίηρ οὗ (ἢ6 (ὐοΒρεϊ, οΥ {86 
Οο8ρ6] [56]. Βυΐ {118 56η86 15 ἀδβδε  υΐ6 οὗἁἩ δυΠο- 
ΤΊ, ΠΟΓ 18 {Π6Γ6 ΔΗΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΙΥ ἴο Ἰηου]οαία ᾿ς ἤΘΓΘ, 
δἰησθ {6 ἔγθηαδηΐ βισηιῆοδίίοη, οὔΐος, δΔηά πιϊηἐδένῳ, 
γ16 145 ἃ βυηοίθηιγ ροοὰ οπθ. Μοβί τϑοθηὶ (οπι- 
πηθηϊδίοῦβ ΓΘ ΘΓ, “΄ ΟἿ7᾽ τη βίγυ." Βαϊ (Βουρῇ [86 
ἀγίο1]6 βοιμθί 68 6818 (ἢ18 8686, γοί ἴδσα 10 τημϑέ 
ἤδνα 18 ϑι18] ΟΠΘ; 88 ἈΡρΘΔΓΒ ΟΥ̓ [Π6 ποχί ΨψϑΊβα: 
Δ γηἡἱ διακονία ν11}} ἀδηοία ἐπε γι πἰδέγῳ 1 σΘΏΘΓΔΙ, 1.6. 
αἰέ πιϊηϊοίγν. ον [6 τηϊβδοοπάυοί οἷὨ 0Π6 τ ΪΪΒ(ΕΓ 
γον 5 ἃ βοσγί οὗ βίϊσιηδ ὑροὴ {π6 οἰογβ, Πα ΒΡ Ό568 
τηθῇ ἴο ᾿ἰβίθη ἴο θὲ δχῃογίδίὶοηβ, δη ἃ {δ 1Π]ΌΓΘΒ 
1Π6 το ρσίοῃ (56. Ιηά6664, ἐῤὲξ αἰδο {π6 ΑΡοβίϊβ 
ΡΓΟΌΔΌΪ πδὰ 1π νἱον ; ἔογ ἰξ 18 ψ6}} οὐβογνθὰ ὉΥ͂ 
ΤΓΒΘΟΡὮΥΪ., {πᾶ [ἢ6 ΑΡροβέϊα ἤθγδ πθθ8 ἰο Πίηΐ δῇ 
αὐοιοπίέϊοη ἐο ἑΐδηι Ὠοΐ 830 10 δοῖ 88 [0 (ΤΟΥ ΔΏΥ͂ 
δία ΠΏ ρ-Ὁ]οοἷκ τὴ τ[ὴ6 ΜΑΥ ΟΥ̓ 6] Ιον 8, δη. Ὠϊη- 
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δγ {ΠῸ6ῚΓ σοηνογϑίοη, ὈΥ ρίνίηρ {Π6} ΟσσΆΒΙΟη ἴο 
ΒΡΘΔΚ ογ (Πίηκ 11] οὗ {Π6 το! ρίοη. 

4. ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστῶώντες ἐ. ω. Θ. ὃ., “ Βυΐ (νδδῖ 
18 γοῖ Π]ΟΓΘ) ΔΡργον!ηρ, τηδη 65], Οὐ Γβοῖνθβ 85 {(Π6 
τοὶ βίο οὗ σοα.᾽" ΣΣυνιστάνειν Ὦ6Γα ἀδηοῖα8 ἴο δλοιὺ, 
παηΐξεϑέ, ἀοηιοηδίγαξε; 848 ἴὸ Βοπ], 8, ἃ ἃ 8. (ὕΔ]. Φ, 
18., Δηὦ Εβρθοῖ8}}γ ἴῃ ἃ βΙ ΓΙ ΑΓ ραββᾶρσα ἰηΐγα 7, 11. 
ἂν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἀγνοὺς εἶναι ἐν τῷ πράγματι. 
80 ΤΒΘΟΡΒΥΙ. Ἔχρ]δίηβ ἰἰ ἀποδεικνύντες. 118 βρη ῆ- 
σϑ[ΙΟΏ 8.Γ1365 ουξΐ Οὗ [Π6 ρΓΙ ΠΏ] νΘ Οἢ6 ““ ἴο ρΐίδςθ ἰο- 
ἘΕΡΙΟΠ" Δη πη ρογῖϑ {π6 ἸυχίΔ- Ροβιτοη οὗἉ ἔνο {πηρδ, 
ὉΣ (ἢ6. ρῬυτροβα οὗ σλοιυΐησ [Ποῦ σοιηράαγδίίνο 8|Ζα. 
Αἱ αἷς Θεοῦ διακόνοε {Π6Γ6 γγἃ8 ὯῸ ΟΟσΟΑΒβίοη ΤῸΓ ἐΠ6 
ΘΑΓΥ τηοάδτγη (οπμηρηίΐδίογα ἤθ6Γα [0 βίιμη 6. Τὴθ 
ἔγια 6}}10 818 15 ὄντες, ΠΟΓ 158 {Π6Γ6 8:Υ 806 οϊϑη. Τίνα 
συνίστ., ὅτα. Β66 18 ἴο ἢᾶνθ δϑρθοίαὶ γϑίδγθησα ἰο φι7- 
δοίξουονς ; αη. ἃ. ““Βῃονίηρ δῃεὶ ργονίηρ Οὐγβοῖνεϑ ἰ0 
μ6 (τνθδὲ (ἢ ν ἀΘΏΥ) ΡΘΓΒΟῚ8 ἴο ῃοπη 15 σοπηη 64 
8 ἀἴν!ης Ἰοραίίοη. ἊΝ 

4. ἐν παντὶ, ““ἴἢ ΘΝΘΙῪ Οἰγσυιηβίδησε δη4 Ὀυ5:}689, 
Ροῖἢ ὈΥ ᾿ψογὰβ δηα ἀθϑαβ.᾿" - 
ΤΠ ἐν ὑπομονῇ τηυδί Ὀ6 (Κη ψΠΠ {Π6 δοϊοιοίης, 

Δ Β66:8 ἴο 6 ἃ ραηογαὶ [θγπ ΠΡ ᾽ γηρ σπἀγαηοθ 
οἵ ὀνθγυ Κιπά, ψῃϊσοῇ 15 (ἤθη [Ὁ] Ονθα ἃρ ὈΥ βανϑγαὶ 
ψΟΓΩ5 Ἔχο ἢ γηρ 11 ἐπ δροοῖο,Ἐ πἤατο (45 ΤΉ ΘΟρΡΗ. 
οὔβϑογνθϑ) {Π6 ἐν ἀδηοίοβ ηιοάθ. “Πα οὐβογναίίοη οὗ 
Τοοάοτοῖ, πονανοσ, ἀθβοῦνθ8 δίίζθηςίοη. “ ΤΠ6 
Αροβίϊα (βϑαγβ 6) χἰνθβ νϑιουβ ᾿ηϑίδηςεβ οὗ (ἢ8 
{δηρβ πῃ ϊοῦ ᾿ηνδάθα ἢΐπὶ ἔγοῃη ψἱΠουΐ, ΠάτποΙγ, 
ἐτέογπαί ἐγομδίεΒ. Ἠΐδ ἤτγβι ἀθί81}8 ἢ18 Ἰῃνοϊυηίδγυ, 
δηι (δὴ ἢ15 νο] πίαγΥ ἰδροιγβ. Τἢ6 ἢγβί γτοηλδσκ 
8668 Ψ6]1] ἰουπάρα : θυΐ ηοΐ (Π6 βοοοηδ. Απὰ ἢ 
ψου ἃ δα(1, (αὶ ὨαΓΘ, 88 ἰῃ οΟἴΠΟΥ δι τ} }1ὰγ 5.8, {ἢ 6 
ΑΡοβίϊβ ἀοϑθδ ηοΐ ἰἤγον (ῃ6 ρῥαγίϊοι]δγβ ἰορϑίῃογ 1 ἃ 
σοηξιδοὰ τϑηηθγ, θυ αἀἰβεγ θα 65 ἰΠθπ Ἰηΐο στοιρ8. 
Τῆυβ δε [Π6 σθηογαὶ (ΘΓ) ὑπομόνῃ πολλῆ, ἀδηοιπρ' 
δηάυγαηςσα οὗ ἘΑπ ΝΗ ρα δηα {1418 οὗ ὀνθσΥ Κιηά, 

4 ἘοδεδΏτη. ὙΤαρ6 81} πρ ὉΥ (γεδίΐηρ; [μ6 ἴόγτηβ ἐο ον ΐπρ 88 ὅγπο- 
πῆπεεξ, ΘΧΡτΕβδὶρ' ὙΔ ΓΟ ΤῊΝ οἵ οϑἰδιιλίῖο5. ; 
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ΘΟΠ168 {πα 33γ8ὲ στο, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγκαις, ἐν στέ- 
γοχωρίαις, ΜὨΙΟΝ, ΒΘ6Π|8 ἰο ἀθηοίβθ βοἢ δος 0}8, 
ΠΘΟΘΒΒΙ[Ι68, δηἀ ρὲπολίϊηρ αὐἀυογδιίίν 8ἃ85 ἮῈ ΟΥΘΓΥῪ 
ὙΠ ΠΘΓῈ οηἀυτοά. ὙΠΘΓΘ ΤἸΏΟΓΘΟΝΟΓ ΔΡΡΘΑΙΒ ἴο ὃδ6 ἃ 
ΟἸἰπηαχ : ἔογῦ ἀναγκ. 18. ἃ βΒίγοηρογ ἴθγῃ (ἤδη θλιψ.,Ἐ 
Δηά στενοχ. βίτοηρογ (δη οἰἴμοσ, ἀδηοίπρ ΡΙΠΟΝ Πρ; 
ΠΘΟΘΑΒΙΥ δηὰ αἶγα οδδηγ. Τῆυβ, ἴῃ ἃ 5112 Γ 
τόρ, τηΐγα 1Φ, 10. εὐδοκῶ ἐν ἀσθενείαις, ἐν ὕβρεσιν, 
ἐν ἀνάγκαις, ἐν διωγμοῖς, ἐν στενοχωρίαις" ἀηὰ Βοπὶ. 8, 
85. δῃὰ βυρτὰ ὅ, 8. θλιβόμενοι, ἀλλ᾽ οὐ στενοχωρούμενοι, 
ΜΉΏΘΓΟ 866 ἴπ6 ποῖθ. Τῇ βίγθηρί οὗ {Π6 ἔθ γῃ νγἃ8 
ποῖ ππορϑογνεά ὈγΥ ΟΠ γγϑοϑβί. 
ΤΠ πθχί ψογάϑ ἐν πληγαῖς, ἐν φυλακαῖς δανοτί ἴ0 

. [Πο86 δοΐιδὶ] δηά ἀΐγϑοΐ ρογϑδοομέϊοηβ ΜΝ ἰσἢ ἢ 5οπι6- 
{{π|68 δῃησοιπίογοα, ὈΥ βίγρεβ δη4 ἱπργΙ ΒΟ πΊΘΉ (8, 
ΤΠΘΟΡΆΥ. ΓΘΙΠΑΓΚΒ οα {Π6 βοουμηυϊδίίοη οὐ δοέῃ, 
ὙΠ6ΓΘ ὁπ6 ψουϊὰ Ρ6 μαγὰ δουρὶ τὸ θ68γ. Ἔν ἀκα- 
ταστασίαις. 'ῊΪ8 18 ἀδυδ}}ν τοπάογοα ἐμημέθ, δοαϊ- 
ἐΐοπ ; δῃὰ ἴῃ βυοὶ, Ἰηἀ664, [Π6 ΑΡροβί]8 ἢδά βοιπθί 68 
ἴ0 Θῃησουῃηΐοι (Π6 85881}}}18 οἵὗἉ (6 Ιἀοἰαίτοιιβ τα 016 δ 
ΝΆΓΙΟΙΒ Ρδο68. ΤῊ Ϊ8 5686 ἰδ, Βι ΓΘ ΟΙ8]Υ, θυ ποῖ 
(1 (ΠῖηΚ) βυσοθββί ]γ, Βαρρογίεα ὈγῪ ατοῖ. 1 ρτεῖογ, 
σι 41} (Πη6 δηςσίθης Οοιηπηθηίδίοιβ, δηΐ, οἵ ἰἢς 
τηοάἄθγη8, Οδϑαυῦ., ΒοΖα, Ρίβς., δοίαϊΐοσ, δοῃιηα, 
ἈΠ οβθηΠ)., Δη4 δοδί]θαβ., ἴο πηΖΔογϑίδηά 1ἰ οὗ {ῃ6 116 οὗ 
ΘΧῖ]α δπα Ὀδηϊβῃπηθηΐ ἔγοπῃ ρΐδοθ ἴθ ρίαςβ, ψῃϊοῖ 
Γοϑ 6 ἀ Τἔτοῖ ραγβαουςἰοη8, ᾿πβοπηιοῖι (ῃδί, πΚ6 [18 
Πινίπο Μαβίθσγ, [8 βοάγοθὶν δά Ὑὑπεγα ἰοὺ ἰδὺ ἐν 18 
Ποδᾶ; γεῖ 1 ψουϊὰ ἐποίμαάο (νῆἢδι βοπλθ (κα ἴο Ὀ8 
1ἢ6 Ργποῖραὶ ἔογοα οὗ {86 ἴθγ) {μπαΐὶ μηδοέεἰοα απὰ 
τεὐαπαογὶηρ ἰΐΐε ἩὨϊΟἢ ἰδ νΈΓῪ οὔτε οὗ Αροβιὶα οὗ 
[π6 (ὐθηῖ1 168 ΘΟ βΒΆΓΥ Ὀτουρῃς ὑροῦ ἢ. Ἀπά 
(818 15 σουπίοηδησθοά ὈΥ ψν δὲ ἢ6 βαγ8 δῇ 1 (οι. 4,11. 
ὙΏΘΓΟ, ἴῃ 8 ΨΘΓῪ ἐΡ  δΝ Ρᾶβ88856, [16 8408 : πεινώμεν 
καὶ διψώῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ ἀστατοῦμεν. Απά 
80 ἀκατάστατος ἴῃ 58. δὅ4, 11. 

ὅ. ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις. ϑοηια δΔη- 

Ὁ δοὸ ΤὨΘΟΡὮΥ.: τοῦτο ἐπίτασις τῆς θλίψεωε, ὅταν ἀδιεξοδεντα 
ἦ τὰ κακὰ ἄγχοντα τὸν ἄνθρωπον. 
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οἰθηΐ (ΟοἸμπιθαΐδίοῦβθ πἀογείδηα ἰἶΐνθβθ 88 {Π6 ΑΡροϑ: 
1168 υοἰμπέαγψ' δυβογιηρθ. Βιιΐ {Π8 βθϑίῃβ 8 11}}-᾿ 
ἰουπάθα ποίΐΐοη. ἢ Ιῃἰογργοίδιοη νγ88, 1 ἰδ ρΊηΘ, 
ἀεονΙβοά ἴο δῇῆογά 8 οουπίθῆδηςο ἰο ΜΟΏΚΙΒΕ δυβίοι!- 
[1.0858.0 Τὴ ΨΟΓΩ8 ΠΠΔῪ νΘΥῪ Μ6]1 Το ίδγ ἴο ἢ]8 σοῦρο- 
ΓΘΔΪ ἰαθουγ δ ἢϊ8 ἴγϑαθ; τῃ6 ἀγρυπ. ἰο 116 δὐτιαρ- 
τηθηΐ οἵ 18 ποσί! Γηδ] γοϑῖ, οσσδδιοηθα Ὀγ 1ῃ6 Ὡ6668- 
ΒΥ οὗ τπιδκίηρ ὉΡ δἱ οὐυθγ- οισ 5, δηὰ ἴῃ (80 πἰφἠέ 
ἐΐηιθ, ἴοΥ ρᾶτί οὗ [ἢ ἀΔΥ σοηῃϑιυτηθε [ἢ ἢ15 Ενδηρ6 1168] 
Ἰδοῦ : δηα 16 νηστείαι ΤΏΔΥ ΨΟΙΥ ΨῈ]] γοίεσ (0 
{μαι ϑοδηίν ἔΆγα ψ ὨΙοἢ ἃ ἔγαάθ ο]] ον ἃρ νν ἢ δας ἢ 
αἀινἀφρά αἰἰθηίίοη ψ οι ]ὰ πΘΟΘβΒα ΓΙ ΪΥ οσσδβίοη. ΤῊΘ 
ἄρον νιον (Ποῖ 18 σοι Ρ]ΘίοΙγ Θβίδ 156 ὃν (ῃ6 

8116] ράββαρα δ 1 (οσ. 4, 12 ὃ 18. σεινώμεν, καὶ 
ψώμεν, καὶ γυμνητεύομεν, καὶ κολαφιξόμεθα, καὶ ἀστα- 

τοῦμεν' καὶ κοπιώμεν, ἐργαξόμενοι ταῖς ἰδίαις χερσί) ἰϑ 
ΡΑΥΓΥ βυρροτίοα ΡΥ (Ἤγν8. δηὰ ἀπ ἀνὴρ α ΤΠ ἐαέ» 
ἐεν' (Ἰοταπηθηίδίογ, ἴῃ σοη]πποίίοη ᾿ τ βοῖη τη 61} 
Ιηςογργοίοσβ, {π1}Κ8 (μα ὈΥ 1τἢ6 νηστείαι, υοἰμη- 
ἐαγν, ἱγτο]ρίοιβ ἰδϑίϊηρθ ἃγθ τηθδηῦ. Βαυΐ {ποὺρἢ 
1Π6Υ πηδᾶν μ6 ἐποίμαθά, 1 σδῃηοί {11 (Π6 ν οσα ρυιη- 
ΟἸΡΑΙΥ ᾿Ἰπιοπάδαά Ὀγ (6 ΑΡροϑβέ!8.. Οἰδῦβ (βε6 Ηδγ- 
ἀγ) τϑοορῃΐβα ἴη [Π6 ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις Δ. ἃΡΌὨ 8" 
{1.41 ᾿ηϑίαρῃογ. Βυΐῖ (ἢδ΄ ΠΟΙΙΟΏ 566128 Ὀζ(ΘΙΥ ᾿}- 
ἰουπάαά. 

6. ἐν ἀγνότητι. ΤΠ 866 Π18 ἴο ἀδποία ἡπέεργνϊέῳ, 
»εγὶέψ, ἀπ δαμοξὶέψ οἵ Ἰἴ6 1ῃ ραποιαὶ, Κα {Π6 ““ ἐη- 
ἔθρον νἱῖε ϑοθίονίδημθ ρμγιιδ᾽ οἵ (ῃ6 Ῥοοθί. Μδϑην 
Οοιμτηοηίδίογβ τ} 80Π4 0]γ ἤϊπεϊέ [ἢ6 8θ6ῆ86 οὗἉ 1Π8 
ἴθ, ὈΥ δχρί δἰπίηρ 1 οὐἿἮ ὁη6 ΟΥ οἴδοῖ οὗ {868 5ρεοΐος 
οὗ σῇῃιςἢ (ἢ18 σθηι5 σΟΠΒ18ί8. 

θ. ἐν γνώσει. Οη (Π6 Β6η86 οὗ [15 (ΘΓ (οιηπιθη- 
ἰΔίογβ ἃγα ᾿{{||6 ἀσγεθά. ϑοπὶδ ΘΔΓΙΥ Τ]ΟΠΘΓ ΟΠ 68, 88 
δοίδίογ, νου Ἱά υπηάἀογϑίδηα ὈΥ ἴἰ ργμάθηοθ οὐ 5Κ11] 1 
σῖρῃς δοϊΐοῃ. δοὸ Βοβθηπι.: “ υἱ α!Δαυϊα [ΔοϊδΔῃ), 
Βιῖο ἰΙοσο οἵ ἰθιῆρογα ἔδοϊδιη." Απὰ 80 ϑεθ θυ. 6χ- 
Ρ δίπ8 1{, ““ σορῃ!ο σοὶ  Β] 018 ργϑοίῖςα, 4185 88 10518 

Ὁ ἸῺ νυ] υἱὸν 1 που]ὰ οοιραγο 2 βομίη. 42, 33. προσέθηκε 
τὴν ἐπιμέλειαν τὴν αὐτοῦ---καὶ φυλακάς τινας καὶ ἀγρυπνίας... ΤΠο 
ἴεγπι ἰδ οὔἴδῃ ἴουπά υπἰϊοὰ τὶν νογὰβ οχργοβδῖνα οὗ σαγα, ἐγομδέε, 
ἃς.,88 ταλαιπωρία, φρόντις. 866 Ῥε(οἰοἰ η΄ 8 ΘΧΔΙΊΡΙΕ8. 
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[λοιΐ5 οἱ νἱγίυ 18 βιιιάϊο οχϑοσιὶ." ΟἸΠ ΘΒ οχρ]δίη ἰΐ, 
“48 ἅτ δηά βίδα Κηονϊθάρα δπὰ ρϑγβιιϑιοη," 85 
Ορροβϑά ἰο οὔθ ἐπί 18 ψανογίησ. Οατοί. 1ῃ(Ογργοῖβ ἰΐ 
οὗ 84 ζηοιοίεασε οΓΓ ἐδ ἴαιυ, Ἰιῖαγαὶ δῃὰ τηγϑίίοδὶ, 
Βαϊὶ Ὀοίὰ {π686 ἰα58[ 1 ογργοίδι! οἢβ γα Βυροίϊοιοδὶ 
8Δηἀ ρτγϑοδσγίοιιβ. ΤΠ ἢγβι πιᾶὰψ Ῥοββίν 6 ἴἢ 6 ἰσυθ 
86η86. 1 Δἴ, ΠΟΥΘΨΘΓ, ἱποίερὰ ἴο ψίῖίνα [86 ργοίογ- 
ΘΏς6 ἴο πα΄ Δϑϑ!ρηθα Ὀγ (ΟὨΠγυβοβί., γγῆο ἴδκ68 11 (0 
ΤΉΘ68}, “ἴΠΠ6 ψ]βαοπ {παῖ 18 ἔτοι ἀῦον 6, (Π 6 ΟὨΪΥ ἴσα 
ψ]86οὴ ;᾿Ὁ ποί (Π6 8δ645) {᾿κ (ῃἢ6 τίβϑάοπι οὗ [Πο56 
ψἢο δεοηιϊιοά ἴο Ὀ6 ν͵86, δηά ὑοδβίοα οἵ {ῃοῖγ (ὐθηῖ!α 
Κηον]εάσο, θυΐϊ ψ6Γα, ἰη Ὠίνιη6 νγίβάοιι, τ 56 γα ὉΪΥ ἀ6- 
Βοεϊοηΐ." [Ιηάἀορά {18 Ἰπογργοίδιοπ 18 (1 σοησεῖνο) 
Ρἰδοθά θουοηά ἀουδέ ΟΥ̓ 8η Δ[ΟρϑίμοΓ Κιηάγοα ρ85- 
Βᾶρ6 οὗ 4168 8, 17. ἡ δὲ ἄνωθεν σοφία πρώτον μὲν ἄγνη 
ἐστι, ὅο., Μ Ώοτα 1 νου] βοαπὶ {παι (μ6 ΑΡοβί8 μδὰ 
{π|8 ραϑϑᾶζε οὗ δί. Ῥδὰὶ ἴῃ τη. Απά {Π6 ἱπίογρτγο- 
ἰδ] οἢ 18 480 βυρροτίεἀ Ὀγ ΤΠοορῆγ!. Ὑποοάοτεί, 
ἰηάοοά, ἰδῖκε8 1 Τοῦ διδασκαλία, ψ ῃϊοἢ (Π6 4448) 15 
1[861 Ἰδδογίου8. Βαϊ {18 5! οαίοη 15 υκ[ ον υῃ- 
ΔυϊΠογΖθα : ΠΔΥ͂, [Ὁ 18 80 Παιβῇ (δι αἀμέῤογὶέψ ἰδεῖ 
σουϊά ποὶ υ8{Πἴῆὴὺ}}}0. παι (οτηπηθηίΐδίογ νψγ)88 (Ἰ 808- 
Ῥοοῦ) ἰοα ᾿ηΐο {Π|8 Ἰηξογρτγοίδίϊοη ἔτοπ Δ μογίηρ᾽ (88 
ΤΩΔΏΥ ΠΙΟάΘΓΏΒ να ἀοη6) ἐπα ἰῃ6 ΑΡΟΒ[[6 15 δο 6]. 
βρϑακίηρ οὗ ργαοΐϊοαί υἱγέμαα; ΜὮΘΓΘΔΒ (ἢ15 οἶα88, [ 
πηδρίηθ, πουρἢ 10 σοηβίβί8 ΟΠ ΘΗ οὗὨ ργδοίίςαὶ νὶτγ- 
ἔυ65, γαῖ [88 8Β0Π16 δ: ΟἾ6Β 1 ΟΥΙΩΪΧΘα ἰπ ἰδ νι οὗ 
86 Ἰοΐ ΡΓΟΡΘΙΙΥ βιιοἢ (88, ἕογ δχϑιηρίθ, ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ), βιῃσθ (ΠΟΥ ΜΕΘ δυο 88 Θβρθοῖ  ]ν ἀἸϑι1η- 
συϊβιαά πἰπὶ ἔγοπι (ἢ [2186 ΑΡοβί]6β, στ τ ἤοαι ἢ 
ΒΘ6ΘΠ8 Ὦἴ6Γ6 (0 ἰηϊοηά ἃ οσοηίγαβί. Β6βι68 δῖ. Ῥαιὶ] 
δῦ δηυπθγαίθϑ 4118}1{168 ψ ῃΟἢ σοῦ ἢοΐ ἢἰ8. ΟἱοΉ, 
δηά ψῃῖοὶϊ ἐπογοίογα σου] ηοΐ 6 “4116 ργδοίιοδὶ, ἃ8 
{πον οοϑὲ Ὠϊπη ποίησ, παπΊαὶν, ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἀπὰ 
ἐν δυνάμει Θεοῦ. ΝΟΥ͂ 848 {πΠ6 γνώσει ΟΟσΟιΓ5 Ὀδίογα 
{{|656, (Αηἀ σοηϑβιαογηρ, 1Π6 ΡΘουΐ δῦ 56η86 ρίνοη ἴο 
λόγος γνώσεως ἴῃ ΜΕΓ. 12---14. Οὔ 6 ἴογιογ Ἐρ!5116,) 
Ιανα βοπιδίηθ68 {πουριιὶ ἰδὲ [Π6 Αροβιϊα τῖρῆϊ 
τήθδη ὈΥ͂ {Π6 γνώσις {Π16 λόγος γνώσεως, ἸΏ [ἢ 86η586 1ἢ 
ΜΠ ἢ 1 15 (6 ΓΘ ΘΙ ΡΙοΥρά ; δηῃΐ [δὲ [ἢ6 [6 γΓπβ ἤθ γα 
8Γ6 μΪαοθα [ἢ ογάογ, ὃν οἰϊηιαα, Ὠδηλοῖν, ἐν γνώδει, 
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ἐν πνεύματι ἁγίῳ, ἐν δυνάμει Θεοῦ. Βιυῖ (686 ἅτε ἀἱΠ.. 
οὐ 165 αἰἰαπάδηϊ οὐ {Π6 86η86 οὗ πνεῦμα ἅγιον δηά 
δύναμις Θεοῦ, ψ Ὠϊοἢ (ἸΒουρἢ 10 15 βυρρογίοά Ὀγ διηϊ- 
ποηΐ (οπητηθηίδίοΓϑ) 1ης6 Τη6 0 Δυδηάοῃ [{. 

6. ἐν μακροθυμίᾳ, ἐν χρηστότητι. ΤὮΘ686 [ΘΓ5 (1 σοη.-- 
σΕῖν6) ἔόγηι δηοίμογ στουρ, βίποθ [ΠΘΥ 8Γ6 οἸοβοὶν σο- 
ἰαϊεὰ ἰο δδοῖ οἵ εσ, δηά δῖ σοπ)οϊηβα δὲ 1 (οσ. 18, 
4. Ἠοπι. 2, 4. δηἃ (Ἕ4]. δ, Φ2. ΤΥ ἃγα Ὄχρίδϊηϑά 
ΠΟΠΊΟΙΏΕΥ ὈῪ ΤῊ ΘΒ ΣΝ 0 Οὔβογναβϑ (Γοπ] ὕδτγβ) 
᾿Αδαμαντίγης Ψυχῆς, τὸ, πάντοθεν παροξυνόμενον καὶ κεν- 
τούμενον, οὐ μόνον μακ ἵν, ἀλλὰ καὶ χρηστεύεσθϑαι. 
δι 1 σδηποῖ θυ( [Ὠ1ηκ (Παῇ {Π6 χρηστ. 15 Ὡοΐ πηοδηΐ' 
ἴο 6 Τϑργθβθηΐθα 848 θβχογοϊβϑεα ἰονναγάβ (6 δαηιθ ζὶπα 
οὗ ροιβοήβϑ 88 {Π6 μακροθυμίαβ. ΤὨδοάογοῖ 85 δοῃθ 
866Π {Π6 56η86, Ψῆο ΟὈβογνθβ, ἐπα 1ἢ6 ΔΑροϑβέϊε ἴη- 
ἰεηἀ δα μακροθυμίαν ἃ8 Βῃονῃ περὶ τοὺς ἀλλοτρίους, τὴν 

ὕτητα περὶ τοὺς οἰκείους. Ϊ 4180 4886ηΐ [0 ΒΟ)Θ 
τηοάσδγῃ (οιμηπμδηίδίογθ, 33 Εσγδβιίη. δηᾶ Εμπί., {πΠδ. ἱπν 
{Π6 ἰαἰίοσ ἴθ [Π6Γ6 8 ἱπίθῃαθα δῃ αν μαροα ἰο 
ΒΡ ΘΓ ΟΙ Ιου 5Ώ 688, 8η ἃ 5[ΔΓΟ ἢ 66 δΔιυβίογ Υ οἵ ΤὩΏΔΠΠΘΙΒ. 

6. ἐν Πνεύματι ἁγίῳ. ϑοπιδ δηιίθηΐ δη πηοάρθγη (οπΠ1- 
τη βίοτβ (48 Οτοῖ.) υπἀογβίδηα {Π18 οὗ [πΠ6 χαρίσμα- 
τα, οἵ γι Οὗ Π6 ΗοΪγν ϑρίγι, βιοἢ 88 ψγὲ γϑδὰ οὐ ἴπ 
(Π6 ἔογιηθσγ Ερί8[16, δῃὰ ϑιο ἢ 848 {π6 Αροβίΐίβ υη- 
ἀουδέεαϊγ ρμοδδεοσεή. Βυΐ 1ἰ 18 ἀΠΠΠ σα] ἰο σοηοοῖνο 
ψἢγ {Π6γ δῃουϊὰ Ὀ6 ρίδοοα λεγε. Βῖβϑπορ Μιδαϊδίοη 
[45 τοιηδγκοά, [Πδὲ 1Π6 Δῦβθποβ οὗ (ἴθ δγίίοἷθ ν ἢ 
ποῖ ῬΟΓΩΪ 8 ἴ0 ΠΕ ΈΤΕΙ 1 οὗ (6 Ηοἷγν ϑδρίτίιε, ἴῃ 
86. ῬΘΙΒΟδΪ δθῆθθ. ΝοΥ {Π|8 γθάβϑοῃ ψοι]ά 4180 ὕ6 
δία] ἴο {Π6 1ηἰογργοίδιοη αῦονε ἀδίδι θα, νη ἢ 18 
αἶβο τοδιϊθα ὃγ ἑἠΐς, (ῃδ΄ ἐν δυνάμει Θεοῦ ἑποίμαϊοε Ἰι.. 
Οἰπον ἱπιογργοίδι 8 ΤἼΔΥ θ6 866ῃ 1η ΡοΪβ, δηά ἃ 
ΝΟΙῪ ἱηρθηΐοιιβ δηἀ4 40]6 ποίθ οἵ δομοσρίίσ., τᾶν δ6 
ςοηϑυ] 64. ΤΠ οὐἱγν ἱπίογργείδίιοῃ ἰπδὶ θᾶγβ (Π6 
βίδι Ὁ δῃἃ ᾿ΡΓΟ85 οἵ ἰγυ ἢ 18 (Πδι οὗὁἩ (Ἰγγβοβί., ψ ῆο 
υηάογβίδη 48, ὁ“ {πΠ6 βΒδηου γίηρ ρτᾶςα8 Δηα 4145 οὐ ἢ 6 
Ηοῖΐγ ϑρίτιι," ἰο ποῖ [Π6 ΑΡοβεέ]α ὄνὸγ γἱοϊ θά, 
Αὐὰ 80 Τποοάογοί, δηά, οὗ {Π6 τηοάοτῃ (οιητηθηϊδ- 
(οτβ, Εδβί., Μβηοοῖ., Βίβῆορ Μιάα]εβέοῃ, δηὰ Ὀοάάν,, 
ΜὨϊοἢ ἰδὲ (ὐοιηπιοπίαίοτι, οὐ 41} (6 οἵδοσ τηοάδτγῃβ, 
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Π88 ὑοϑὲέ Θχργοββθα [6 8686 1ῃ ἢ18 ῥ}διδρῆγαδο.. 
“ς« Αηὰ {686 διηϊδῦ!ϊθ ἀἰβροβι(οῦβ ψὰ οὐ ἰναίθ, ἰὴ 
Βυπιῦ]6 ἀδροπάθηςσθ ο {86 βδῃηοι γἱηρ ᾿ηἤ 6665 οὗ 
{π6 Ηοὶν δριγιῖ, ψῇο ἀν 6118 ἰῃ Οὐγ Ποϑγίβ, 48 ἃ σοῃ- 
«ἰπυ6ἀ ρῥεγϊηοὶρ]6 οὗ {παΐ υπα βϑθι δά ἰονα ψ ϊοῆ τα 
δχογοῖδα ψίουΐ ᾿ἰπηιαίοη, ποΐ ΟἿΪγν το ἐγ θη 5 δηά 
Ῥοηοίδοίοτθ, θϊ Θη ΘΙ 1685 δηα ρογβοουίοτβ." Ηδγοῖ 
866 ποίβίηρ ἰο οδ]εςοί ἴο, αχοθρί [Πδῖ 1 σου]ὰ νυ ῖϑὲ ἐπα 
οἶαιιβ6 καὶ ἀγάπη ἀνυποκρίτω ἢδΔα ποΐ θ66η ποι όονθη 
1} (Πϊ8," ϑίησα 1 15. ([ σοποεῖνο) πδίυγα! ]ν σοη- 
ἠθοϊοά ψιἢ {ἢ6 ψογάβ ἔ]Πονηρ. Μοτθονεοσ, ᾿πδίθϑδά 
οὔ τΠ6 ψογβ “ἴθ ἀδροηάθησθ οἡ, 1 βῃου]ά ρσϑίδν 
“« Ὦγ {δ6 δἱά οὔ: ἴογ ΟἨγγβοβί. [88 {τ} ορβογνϑά: 
ἐν αὐτῷ γὰρ πάντα ταῦτα κατορθοῦμεν. 

1 οδηηοῦ ὑὰϊ ῃοίϊΐοα ἴῃ6 αἰρτασοοία! ΘΟΙΓΟΣ ἰηίο 
ψῃοἢ Μδοκη. [89 (4116, νῆο Γοηάθγβ ἐν πνεύματι 
ἁγίῳ “οὗ 8 τοοἰΐ γοριίαίοα πιϊπά." ΓὨδΘ νοτγὰ πνεῦμα 
(85 Βίϑῆορ Μιάαϊδβίοῃ στρ Εν τοιλδγκβ) 18 ἢῸ ὮΘΓΘ 
80 υϑοα, ψ ΠΘΠ δϑβοοϊδίθα 1 ἅγιον. [πὶ βιιγρτὶβοα 
Ὦγ. Μδοκῃ. ἀϊά ηἢοΐ 866 (πδί (18 18 Ὀδίγαυϊπρ 8 
αἰτοηρ ᾿ιοΪα οὗ ογἱδβοάοχυ, δηὰ ρίδυϊηρ πο {ῃ6 
Βδηά8 οὗ (Π6 δοοιϊπῖδηβ. Μοϑβί οὗ [86 γβοθηΐ Ἐογοϊρῃ 
Οομμπηθηίδίοῦθ ἈΠ ΔΓΓΔΠΓΔΌΪΥ ἴον σ {Π6 86 086 ὈΥ͂ ΓΟΏ- 
ἀογίηρ “᾿'π τηϑηΐθ (Ἰ εἰϑιϊδηᾶ." 

6. 7. ἐν ἀγάπη ἀνυποκρίτω" ᾿Ἐν λόγω ἀληθείας. "ΓΉ686, 
1 (Πιη]κ, σοὸ ἱορεοίμοσ. Αηὰ {6 ὺ ἃγθ Ἴσοῃ)οϊηδαὰ ἢ 
᾿ΓΠἊοοάοτοί, ψῆο δῷ ας {Π6 ἔογιογ “Κ υη ]158ο ]6α, 
0Γ6, Δηἀ σΘΏᾺΙΠ6 ἰονα,᾽ σοηῆτγιηρα ὈΥ ἀ6648, βιις ἢ 85 
ΘΟΟΠ168 ἃ ΒρΙ ΓΙ 0.4] ΔΊΠΟΓ ἰο ἢ 18 οΟΚ ; ποῖ βυσἢ 88 

{παι οἵ (ῃ6 4186 (Θδοῦθγϑ, «1856 1) 0]6α δηὰ 56]{.1η{6Γ- 
οβϑίβα, Ηο ἰονοά ἐλοηι, ποῖ ἐδοὶγ᾽5δ. ὙΠ6 Ὄχργοββίοη 
Οὔου 8 ἴῃ Βομι. 12, θ.ἁ Απάὰ δομίθυβϑ. σοιραγοϑ 2 
Τιηι.. 1, ὅ, 94η68 8, 17. 1 Ῥεῖ, 1, 2. Κ(Ἰοβεὶν Ἴοοη- 
ἠδεοίοα ψῈ (ἢ}18 15 {Π6 παχύ αυδιγ, Ὠδιηθὶν, 8ῃ 80- 

Ὃ Ηδς δϑϑωβ ἴο αν βθεη Ἰοά ἰμίο (ηΐ8 ὈὉγ Βοζα, γγῆο ΓδιΔΓΚΒ : 
““ (τ το γαῖ 8 δ]ἑαιιοίῖ βρθοϊεῦιι8, 688 δὰ ἀϊ10 4ι89Ϊ] ρΈ ΠΟΙΆ Γανοοδῖ, 
ὨΘΠρΡῈ ϑριγί(ατη δαροίατ, αἱ οαυβατῃ εἰοϊεηΐεξια ; οἱ οπιαγιζαΐθμ, 
οὐ ἤησγῃ υηϊνοσβαίθιη." ΤΠ 8 ἰηάεθι βου πηά8 νν6}}, Ὀὰς (1 {8} Κ) 
δ (8 801 {{γ. [ργδϑθϊῃθ ποῖ, ΠουΘυῈσ, ἴο ἀδίοσιηΐηθ ροϑιἰνοῖγ ἰὴ 
80 πῃοογίδϊη ἃ ΘΆ86. ; 
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98: ΠἸηρ᾽ ἔγοπι ΔΩΥ αἰβ8ίγυ ] Δ. 10}, ΟΥ βϑ ρργοββί οἢ οὗ {ἢ 6 
ἰγα ἢ ; Ργοδοδηρ (ῃ6 (οϑροὶ ἐν λόγῳ ἀληθείας. 80 
ΟὨγγβοβί. δηὰ ἹΠΘΟΡὮΥ]. : οὐ δουλοῦντες τὸν λόγον τοῦ 
Θεοῦ, βϑροακίηρ {6 ψογά οὗ ἰγυΐῃ, ποῖ ςοτειρίηνσ 
1{, 88 αἸ« τῃ6 [4186 ἰδαοΐίογϑ, 10ἢ ΠρΡαΓα τηϊχίι γε οὗ 
ἀομί6 ῬΠΠΟΒΟΡΙΥ, οὐ 96 ]8ῃ ἐἰγδα!οη. Αηὰ οἡ 
{Π|9 8656 {π6 θ68ὲ τηοάρτγη (οιητηθηΐϊδίοῦβ ἃγα ἃρτϑϑά. 
Τη6 σοῃπροίίοη ψϊοῖ 1 ἤανα ἱπάϊσαιθα Ροΐπψοθο 
ἰπ686 ὑνγχὸ Οἰδι868 πΔῪ (1 {1 ηΚ) 6 σοπῆνηρα Ὦγ 
ἘρΗ. 4, 1δ, ““Ῥυΐ (ηδ|, βροακίηρ ([Π6 ἐστι ἢ ἴῃ Ιονθ, 
Υ6 Πὴ8Υ ρῖον τ," ὅτα. 

7. ἐν δυνάμει Θεοῦ. ΤῊ]5 οἶαι86 88 ὈΘΘῺ ΒΈΓΔΉΘΟΙΥῪ 
Ἰηνεγργειθα Ὀγ οσογίϑιπ τηοάσδγη (ὐοτηπηοηίδίογβ. δοῦηο, 
88 δοίδίογ δηᾶὰ Εβι., διἱθηαϊηρ 80 ον ἰο {π6 ψογὰϑ 
ποιηθαἀϊδίοὶΥ ργοοθάϊηρ, οχρίδιηῃ 11 οἵ 6 Ὀινίῃα 
δεινότης, ΟΥ Εἰοφμόποε ψ ϊο δί. ῬΑᾺΪ διηρ] ογοθα, 
ΘΠΘῚ [ῸΓ τοί δ 0 ΟΥ σοῃνογδίοη. Βυΐ (18 18 
αἰαῖ απέουπμάοα. Οτοῖ. (ἀπά δἰἴἴεγ εἰμὶ Π)οάαγ.) 
οοηηθοῖβ [{ οἰοβοῖγυ ψ τῆδὶ 7οἐέοιυδ, το ϑγίηρ : 
“Ὁ 6ὶ νἱγίαΐα ΠΟὈ18 ΔΓΠΊΔ 80 Π}1 18 Γδηΐθ, ἴδπὶ ἀοΘχί γα 
4ι.4π| βἰηἰδίτᾶ, δά }ιι8{{|᾿8π Τρ εηάδαι." Βυΐ (ἢ), 
[βουσῇ ϑβυρρογίοα ὈΥ τηοβὲ τθοθηῆΐ (ὐομπηηδηίδίοτβ, 
Β6ΘΙῺ8 τιϑἰηρ' (00 ρστγοϑί ἃ ᾿Ισθῆβϑ6. [866 ΠΟ γΓεᾶβοῃ ἰὰ 
ἀεβογί ἰδ σοιημηο 1πιδγργοίδι 0, 8ἃ8 ἰουπαᾶ ἴῃ [}6 
δηϊος Εδίμδια, δηὰ ατοοκ (οιηπμοηίδίογβ, ψἧο οχ- 
Ὀἰδίη τὰ οὗ (ἢ6 ρονογ οὗ πψογκίηρ τηΐγαο θθ.Ἐ 850 
(Πγγβοβί. 615, 27. Ὅπερ ἀεὶ ποιεῖ, οὐδὲν ἑαυτῷ, ἀλλὰ 
τῷ Θεῷ τὸ πᾶν ἀνατιθεὶς, καὶ αὐτῷ λογιϑδόμενος τὰ αὐτοῦ 
κατορθώματα, τοῦτο καὶ ἐνταῦθα πεποίηκεν ἐπειδὴ γὰρ 
μεγάλα ἐφθέγξατο; καὶ ἔφησεν ἄληπτον παρεσχῆσθαι 
βίον διὰ πάντων, καὶ φιλοσοφίαν ἄκραν" τῷ πνεύματι, καὶ 
τῷ Θεῷ ταῦτα ἀνατίθησι. πὰ ἹΠΕορῆἢν.: οὐδὲν 
ἐμὸν, ἀλλὰ πάντα ταῦτα ἐν δυνάμει Θεοῦ ἐγένοντο, ἣ καὶ ἐμ 
σημείοις καί τέρασι. Απά ΤΠ6οάα.: ἅπαντα δὲ ἐξήρτησε 
τῆς θείας δυνάμεως. Α βίτοηρ Ρτγοοῖ, ᾿)ογθονυοσ, (Πα (Π6 
Αροϑβέῖθ υ865 ἐν 'ἴπ ἴἢ6 86η86 οὗ ρε7, 18, (ῃαί δἴϊοσ δὸ 

τ ΟΥ̓ τ ἔδνν τοϑύδγη Ὁοτηϊηδηίβίογθ Ψγ80 Βαανα ϑυρροτγίεα {ἰΐβ ἴη- 
(εγργείδίίου 15. (πιίγαῖ]α ἀΐοί) ΘΟ ὨΠἰἢρ,, ἴο υοβα δουίεηθδβ δηὰ 
Ἰεδζηΐῃρ 1 ὈΘΆΓ 8 ὙΠΠ1ὴΡ; (ΘΒ ἰἸἸΠΟῺΥ. ΝΞ 
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υδίηρ (Π6 ἐν, δηὰ ἱπίοηάίηρ το δα δηοίπογ οἰδυβό, 
ΠΘΓΟ ἢα τπῃηθδηΐ ἴΟ ΘΟΧΡΓΘ88 [ἢ πιϑὰηδ τοπεγ οὖν ἴδ 
Βαᾶὰ Ὀδθθϑῇ βϑυρροτγίβαά, ἢ6 σμδηροβ (ἢ8 Ῥγθροβιοη ἐν 
ἴο (Π6 ΠΊΟΓΟ δι} Ὁ ΟΠ διὰ, 

Ιντοὺυ]ὰ οὔβϑοσγνο, ὑπαὶ ἴῃ αἰιποϑί 41 δα Ἰοἢ5 (ἢ 6 
Ὁποίυδί]οη 18 Ποτα ἰῃοογγθοῖ, ΟΥ̓ ἃ σομηπιὰ ΟὨΪΥ͂ 
ἱπτν Ρυΐ δἴϊοσ Θεοῦ, νῇθη [Ὁ ουρῆς ἴο αν ὈΘΘΠ 8 
σΟΪοη ; 88 ψ͵ὰ8 (ἢγϑί οὐ (ἢ6 πο 678) βαθὴ ὈΥ Οὑθϑ- 
Ῥαοῆ. (δγίαϊῃ 1{ ἰ8, (μαΐ (μγγβοβί. δηὰ [Π6 δη θηςβ 
80 Ροϊηίοά. 

7. διὰ τῶν ὅπλων τῆς δικαιοσύνης τῶν δεξιῶν καὶ ἀρισ- 
τερών. ΙΏ {86 ᾿ητογργοίδιοη οὗ [686 ψογάβ, ΤΏΔΩΥ 
Οὐοπηπηθηίδίοῦβ ἤν ὑθθη πιυοἢ ρΡογρ]οχοά, δηα ὄνθὴ 
ΟἿΓ γΘΏΘΓΑΘΙ6 συ! 468, (Π6 δης6η.8, Π6ΓΘ [81] υ8. ΤΉΏΘΥ 
1086 {Π61Γ δοσυβίοπιοα ροοά 86η86 δῃὰ ἰδοί, δηά τυῇ 
1ηἴο τηγϑι]οἴβη)8 δῦουΐ ΟΠ γιϑιϊδη8 Ὀαίηρ ἀγηχοᾶ (ΚΕ 

᾿ τἢο86 80] 16 ΓΒ ψῆο ἔουρμῦ ψΙἢ ἀγὴ8 ἴῃ ὈΟΓὮ ἢ 8168) 
85 Μ6}} αραϊῃδί {Π6 ἰετηρίδιϊοηβ ΟΥ̓ ῬΓΟΒΡΟΓΗΥ, 88 οὗ 
δανεγϑίίγ. ΑΙ ψῃῖοῦ (Πονανοῦ Πρ ΘὨΙΟΌΒΙΥ 80}- 
τί6 4) 185 αυϊδ πηϊουπάορά. ΤῈ αποβίίοῃ 15, ψἢδί 

15. [6 ΒΟΟΡΘ οὗἩἨ (ἢ6 ραβϑϑᾶρε ἢ Νον (6 Αροβίῖ]α [)88 
7α8ὲ Ὀθθη δάνογιίίηρ ἰο {Π6 »οιοον 9 Οοά, ὈΥ  ὮΟβ6 
δά ἢ6 δα ἀο0η6 8|90η8 δῃηὰ ψοηάοεβ δηᾶ τηϊρ ἐν 
ἀδοα8, δΔηα ὕδθϑη ἀοίβδη δά δραϊηβὶ ἢ8 δβῆθηθβ. ἤογο 
6 ( {Π10Κ) ἱπίθηα5 ἴο δάνοσίι ἴο {Π6 λιώπαη πιθαης 
οἵ ἀοίϑηςσθ, παπιθῖυ, 8: ΠΡ]Ὺ (Π6 αἀγηιομν 97 τὶ ἠέο- 
οὐϑη668. 

Α5 τπεγοίογα (ἢ6 ΔΡροβίίθ 8 βρθακίηρ οὗ ἀφήδηοε, ἰὲ 
6 ΓΘ ΔΟΒυΓΑ (ο ἰηζεΓργοί (48 ἀο τηοβὲ (ὐοτηπηθηϊβίοΓ5) 
[Π6 ὅπλα οὗὁἉ βΒνοΓ8 Δη Βρθδγβδ, ΟΓ σὲ ΠῈΣ ἐγ πετο ψ68- 
ΡοηβΒ. Τὴ Αροϑί]8 σϑῆ ΟἿΪΥ πηθδῃ ἀδίθηβινθ ΔΓ, 
88 ἃ δἠίοϊά, ἀπὰ αγηιοι; ἴῃ ΜὨϊοῆ ἰα80 86η536 (85 
δοθ]θα8. τσ Εἶν οὔβογνο8) {πῸ ψογάβ δ] .ἀ6 το 1{Π6 
ἃΓΙουΣ οὗ ἃ Οτγβοίδη λορίϊέθ, “ἢὸ τ ἤθη σοι] εἴα Υ 
ΘΠῃΟδδΘά, γγὰ8 βαἰἀ ἰο ΡῈ ἀμφιδέξιος. ὙΠ βοῃιπθηΐῖ, 
ΜΟΙ 18 ΓΟΡΗ αν, δηά ἐππολθί τες ῃοΐ ἰο 6 ρ»γεδεεὰ 
ὭΡΟΗ, [18 88 ίο] οὐ : ΤὭαδξ ἢ6 δι ρίουβ ἢ0 οἴδοσ ΔΓΠῚ8 
οἵ ἀφἔδηςσε δραϊηβί {Π6 αἰίδοῖϑβ οὗ σδ᾽ υπηην δηά ργα]υ- 
ἀϊςα (ἤδη (Πο86 οὗ τὶρβιθουβηθ88; ΠΑΙΏΕΙΪΥ, ΑἸ ς 
{δεῖν βἰδηάδθγβ ὈῪ ροοά ἀδεά8β. Νον {Πὲ8 ᾿πίογργείδ- 
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ὍΟ 88 5Π20}101Υ ἴο τγϑοοιηπιοηά [ἰἴ, δηὰ Ὀδδγβ (Ὧ6 
᾿ϑίδιῃρ οἵ για. Α8 ἴο αμέλογέέψ, 1 ἢΔ45 1Π{{|6 ΟΥ ὨοΏ 6 
ἴπ 115 ἔδνουτ. ΕῸΓ (Π6 τηοάδργη (οιημπηδηϊδίοσβ, ἱῃ 
ϑθηθγαὶ, δὐὺ δργορίουϑὶ ὈΥ σοηΐουηάίηρ ἰοροίθοῦ 
οἴἴξδβηδῖνα πα ἀοἴδηβινα δγιηοιγ, Ἐοβθηπι. δὰ Ν αἱρ 
(ὨϊηΚ [6 γα ἰ8 δὴ δἰ] 8105 (ὁ ἃ Ῥγονεγῦ ὈγῪ σδιοῖ 
ἔχειν ὅπλα δεξιὰ καὶ ἀριστερὰ τηρογίοα “ δὰ αἰτυπιαιθ 
ρᾶγαίι8. Βυΐ ἴἢδν πᾶνε ποΐ ργονβά ἴΠ6 δχίϑίθῃσθ 
οἴ τ ρῥγονογὺ, δῃά 1 τῃογὺ αἰά, ἰξ νου] ἢανα {1116 
βοδγηρ οἡ {Π6 ργβϑθηΐ οδ86. 

8. διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας. Ηρτα ἀρϑίη πηδηγ Οοηὶ- 
τηρηίδίοσγϑ δῦ, ὈΥ͂ τ δἰ Κίηρ (ἢ 6 δοορα οὗ [ἢ 6 ραββαρθ, 
δΔηή Θβρϑοῖδιγ Ὀγ οἰοβεῖν σομποοίίηρ [Π6 ψογά8 ψ1 ἢ 
(6 ρτϑοθαίΐηρ; ΨΠΘΓΘΑΒ ἴθγα οὐρῇς σγαῖθογ ἰο ὃ ἃ 
οοἴοη ρἰδορὰ δἱ ἀριστερῶν, βϑῖηῃσα {ΠοΓ 18 8 σῆδηρα οὗ 
(86 Ιάρξα ; διὰ ποῖ βἰσηϊνγιηρ ἑὀγομρὴ 88 ἀδθηοίηρ {Π6 
ππιοαπα, Ὀυΐϊ 16 πιράλμηι; ἴον (ἢ 5 18. ρμ]αϊηἷν ψἢδὶ 18 
᾿ιδά ἴῃ ΝΟΥ ἴῃ {Π|| διὰ δόξης καὶ ἀτιμίας" διὰ δυσφημίας 
καὶ εὐφημίας. ΤῊ 8686 {πϑγοίοσγο βθθ 8 [0 6 88 
[ον : “ ΤΠΒ 18 [ἢ 8 ΟἾΪΥ ἈΓΙΏΟΙΓ ΜῈ 086: (688 
ΓΘ {86 ΟΠΪΥ ἀοίδῃσθβ α δθρίογυ. Τῆΐϊε 18 16 
ἴθροὺγ οὗ Ἑσοοηάποί ρυγβιοά. ὈΥ υ5 ὕπάθσ 8}} οἰγουτ- 
βίδῃς68 ; 8η64 ψῇῃδίανογ Ὀ6 [Π6 σΟΠΒΘαΙΘΏςΒ68 οὗ δβιιοἢ 
κοπάυςΐξ, ἐΠουρῇ ἀνοὺ 80 αἰβϑαβίγουβ, [ἢγουρἧ ΠΟΠΟΙΓ 
Δηή ἀἰβῃοπουτν,᾽, ο. Ου νἢ σῇ ἰΐ 15 ψ6}} σοιγκοά 
ὃγ ἘΒεδοάογοῖ : πάντα ἐκ διαμέτρου ἐναντία---καὶ διὰ 
τῶν ἐναντίων τὴν μίαν ἐκέρασεν ἀρετήν" οὔτε γὰρ δόξα αὖ" 
τὸν ἐχῆρεν, οὔτε ἀτιμία κατήνεγκεν" οὐκ εὐφημία ἐφύση» 
σεν, οὐ δυσφημία ἠνίασεν, ἀλλὰ διὰ τῶν ἐναντίων ὁδεύων, 
ἀμετάβλητος ἔμεινε. 8δὃο0 ΤΒΘορ γ]. (ἔοι ΟὨὮτΥ8.) 
ΒηοΪγ οὔδοῦνθϑ, {παὶ δυσφημία 18 11} (ο Ὀ6 ὈΟΓΏΘ ΟΥ̓ 
16 σαηθγουβ δηὰ νἱγίαοιιβ πιϊη6, Ὀοίηρ οῦβα (ἤδη 
βοάν τογίαγεβ; ἰἢ686 αϑδοίηρ (Π6 δοάν οπίψ, Ὀυΐ 
ἔθοβ6 ργϑβϑίηρ, ἢ (ἢ οἷγ τ Ποἷ6 ψοῖρἢί, οἡ {Π6 φιξπά. 

8. αἷς πλάνοι, καὶ ἀληθεῖς. ΗεΓα ἀραίη [ἢ 6 σοηδίγῃς" 
(ἰοη ἰ8 οὔδηροά, δηα οης δαοριοἀ ἴῃ ψϊοἢ (6 (οι- 
τηθηίδίογβ πίη κ ἰΠ6Γ6 18 δὴ 61} }0 5815 οὗ λαδοηιαν, ἀπὰ 
δια, Βαῖ {π|8, (Πουιρἢ 10 ΠπηΔῪ Βυ β]ΟΙΘΏΕΥ Μ16}} σ6- 
Ργαβοηΐ {Π6 66η56, {86 σοῃϑίγυοιοη Μ|}} πού Ῥ6Άγ, 
Δοοογάϊηρ; ἴο ἡ ΒΊΟΝ, 16 σ8 ἢ ΟἾΪΥ ΒΌΡΡΙΥ δἴϊθγ αἷὖς πλά- 
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“Ψψοι ἴῃ6 ρϑγίοῖρ]6 ὄντες; Ψ ΒΟ, ΌΥ ἃ υϑ08] σἤϑηρα ἴῃ 
[ἢ686 Ρ]14016 ἴθΘγηΊ8, 18 ΝΟΥ σοπηηοῇ ; 4. ἃ. ““ Ρεοΐηρ' 
(([ογβοοί), οὐ Ἰβουρᾷϊ το "6. ὙΤ]Πιὰβ καὶ ἰ8 ἴογ καίτοι, 
'ἀπᾶ ψεί. ΤΏ πλάνοι ἀουθ {688 γείδγϑ [0 5οῖ6 ἃρὈ061]8- 
᾿ου ψὨοἢ Π4α γολ] }Ὲν Ὀθθη ρίνθη ἰο Ὠϊΐπι, οἰ ΓΠ ΘΓ ὈΥῪ 
ἴμ6. Ἠρροβίί6 ἔδοίίοῃη δ (ογίηί (48 Μγ. 1, οο Κα 
ΤΒΙηΚ8), οὐ ταῖπου (45 1 5ῃοι]αά ᾿π|ᾶρ10η6) Ὁ. {Π6 76»- 
18) ΡῬγιδϑίβ δηά Ηδδίῆθη ἈΠ Οβορῆοσθ δηαὰ γι θϑίβ 
ΘΨΘΡΥ ΨΏΘΓΟ ; ἰ[ἢο86 θαῖηρ᾽ {{π|}85 ΏΘη ΠΡοϑίοῦβ οὗ 
ΘΝΘΙῪ Κιπά βναγπθά, ἰο ΟΠ τνᾶ8 ΠΟΙ ΠΊΟΏΪΥ ΔΡΡ] Θά 
1ῆδ (ογβ πλάνος Δηα βίαπιι5. 'ΓΏυΒβ ἰῃ Μαΐίί. Φ7, 68. 
ψΔ ἢπά {6 παπιὸ δρρί!οἀ ἰο (Ἰγϑε Υ (86 “Ψ 6.188 
Ῥγιδϑίβ: ἰῇ {Π6 ποίθ οὐ ψ ῃ]οΪ ραβϑθᾶρα 1 ἤᾶνα 6χ- 
Ρἰαϊηδά τΠ6 ἔοτοθ οὔ τ ἴοται ; δηά ἰο (ἢ6 οἰ δέ! οη8 
ἴΠ6γ δάἀάυςοα 1 δάἀ ἃ πηοβῖ ουμοῦβ Οη6 ἔγτοπι Αἰ θη. 
20 α. ψἤογο ἴον ρίν!ηρ ἃ [188 οὔ 6 πϑηλθ8 γβί οὔΠ6 
πηοβί Ὠοζογίου5 7 9 [6 5, 6 [ῃ6η 8] ̓ 8 : γεγόνασι δὲ 
“καὶ πλάνοι ἔνδοξοι ; Δηά, ἴον αἰνίηρ {Π6ὶΓ δηη65, 8648 
(Παΐ οὗ ἃ γελωτοποῖοι, ΟΥ̓ τὐρΑ ϑλυαυ κύσαι 1 τηιιϑί ποῖ 
οἴη ἴο ηοίς6 Δἢ δχοοι ]θηΐ γϑιηαγκ οὗ ΟΠ γυβοϑέ. δηά 
ΤὨΘΟΡὮΥ]., παπλαὶγ, (Πᾶΐ {Π656 ττογὰβ ψογα τηϑδηΐ (ο΄ 
-ὁχοκμρὶν (6 εὐφημ, δῃὰ δυσφημ; 85 {Π6 αἷς ἀγνοού- 
μένοι καὶ ἐπιγινωσκόμενοι (6 δόξης καὶ ἀτιμίας. 1 Παά 
ηγβοὶ ἢ Ἰπηδρτπηεά (Πδὺ [Π6 αἷς πλάνοι, δες. τοίογγοα ἴο 
6 διὰ δόξης, δζα.. δηα (Π6 αἷς ἀγνοούμενοι, ὅζο. ἴο ἐδ6 
δυσῷ., ὅς. Βαϊ {Π6 δηξίθηςδβ πιιβὲ 6 ΒῈΡρΡροΒοί, ἴῃ 
ὉΓΙοΐδιὴ οὗἁἉ {πὲ Κιηά, Βεϊίον Ἰυάροϑ ἤδη τ σδῃ ργθ- 
ἰεηἀ ἰο Ὀ6. (ΟἸγγβοβί. νψ6}} 1] δίγαίθβ {88 ἔοσγος οὗ 
1Π6 ἀγν. δἀηὰ ἐπιγ. (ἢ: Τοῖς μὲν γὰρ ἦσαν γναύριμοι, 
καὶ περισπούδαστοι" οἱ δὲ οὐδὲ εἰδέναι αὐτοῖς ἠξίουν. 

ς ΦΦ ὙΠ 8οη6 ψ͵ὸ 4Γ6 ἴῃ ργϑαΐ βϑιϊπηδίϊοη ; Οὐἤοσβ ἀο 
ῃοῖ σἤυβα ἴο Κηον 8; αἴδοϊ ἰο ἐγθδί 19 838 οὐὔδομγε 
ποδοάϊοα. ὟΑὐτοῖί. τοίδγϑ ἰο ἢἰβ ηοΐθ οἡ Μαίϊί. 19, 90. 

ΤηὰΒ 1 Δρρθδγβ, [δὲ δἴϊεν ἀληθεῖς [ΠΥ οὐὔρῆξ ἴο 
Ὅ6 ΟἿΪΥ ἃ σοπηιηᾶ. 

9. εἷς ἀποθνήσκοντες, καὶ ἰδοῦ ϑῶμεν. ΤΒα Αροϑεῖ6 
ἮθΓΘ 1.568 ἃ βοτί οὗ Οχυπιογοη. Ὡς ἀποθνήσκοντες 18 
εχρἰδιπϑα Ὀγ Οἤγυβοβί. δπὰ ΤΠθορΉγΥΪ. αἷς ἐπιθανἄτιοι 
καὶ κατάδικοι, ἩδΙηΘΙγ, “« ἴῃ {Π|6 ΟΡΙΠΙΟΗΒ ΟΥ͂ ΟἿΓ 6ῃ6- 
τοΐθβ, δηά (ῃοβο (Παΐ ρ]οῖ ἀραϊηϑί 8, σοηἀοιηηοά ἰο 
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ἄδδιίῃ, δηᾷ, 45 1 ψογο, ἀνίηρ." ὙΤὨϊ5 Οτοί. ρδᾶγΆ}16}8 
ὌΥ “ϑοηιρον οαδιγὶδ δἱηιίθα, πωπφιαπιφμθ οασρηξεε. 
ΑὨα ΟΠ 6 ΙΔΥ ΘσΟΙΏΡΑΙΘ 1 (ον. 1δ, 81. “41 ἀϊα ἀ411γ." 
Καὶ ἰδοῦ, ““Δῃὰ γοῖ δέγαησα ἰο δαν, ΜῸ ᾿ἰνα.᾿" ἪΝ 
{πα 15 1Π6 86η86 οὗ ἰδοῦ. Τῃδ (οπηπιδηίδίοσβ δαά : 
“ς Δηα {ἢ18 Ὀγ {Π6 δἰά οὗ (ὐοά, δῃὰ πηῈ}} Οοα 5881] 
οὔυβα ἴο ΠΟΠΟΙΓ 8 ψ ΕΠ ἃ ρἱογίου8 ἀδαίῃ. ὍΤὴδ 
ἀποθνήσκοντες, ᾿ῦ ἸΏΔΥ Ὀ6 Ο᾿ δον, γϑίδσβ ἴο ἀθδιῃ ὈΥ 
ΡΘΓΒΘΟΌΓΟΗ. 

9. ὡς παιδευόμενοι, καὶ μὴ θανατούμενοι. Μοϑῖ τηοάδτῃ 
(ὐοιημηρηίαίοῦβ (845 Εβί., Μεηοοῆ., ναίαθ., (α]βέδη, 
δ. ἢ}. δηα Βοβθησ.,) δχρίαϊῃ {Π]18 οὗ ριυηβηπηοπὶ 
ἔτοτη {Π6 τηδρ᾽δίγαίο8, ψῃοίθο Ηρδρτγον ογ ΟἰθῃΈ]6, 
ἴο ἰηάογ [θη ἔγομπι ργθασἢ!ηρ ; 4. ἃ. ““ψ ἤθη 6 8Γ6 
δοοιΓροα 848 πιδ  οἰδοΐογβθ, ΙΏ6η τοραγὰ 8 85 οἢδϑίΖοα 
ἴον ΟΌΓ ογίπηθ8. Υδί ψ6 ᾶγὸ ποΐ μέ ἐο ἀφαέλ." ΒἘΒαυΐ 
(ἢ18 15 ΘΡῪ δαιβῇ ; δῃὰ [ἢ6 ψογάβ8 καὶ μὴ θανατούμενοι 
ΓΘ {π05 ἱποοηρτύοι8. Ὑῃ6 γᾷ [ἰηἰογργοίδίοη 
Β66 18 ἴο 6 ἰπαῖ οὗ (Πτγϑβϑοβί. δὰ {ἢ οἵμοσγ ατϑοῖκ 
(οπηπηοπίδίογβ, δηά, οὗ ἴπῃ6 πηοάσγῃβ, Εγϑβηι., ΡΊ86., 
(αἰνίη, Ποάάτ., ἀπ β΄ διι8. : “ψ6 ἅτ οἠαδξέοπϑα ὈῪ 
Οοά, Ὀαΐ ποῖ ρίνοη υρ ἴο ἀθαίῃ." Τῇ (116 καὶ μὴ 
θανατούμενοι ν}1}} θ6 ΝΘΙῪ ἂρί. Απά 1ῃ6 Ψογβ δῖ 
τηϑδηΐ ἴο ἔλγίμογ ἀδνοίορα ἴπ6 Ιάθ8 σοηῃία!η6α [ἢ {ἢ 6 
Ῥγθοθάϊησ. Ὅἢ15 Ἰη οΓργοίδι οη, ΤΠΟΥΘΟΨΘΓ, 18 Γα- 
ηυϊγοα Ὀγ (Π6 ψογαβ οὗ {μ6 β]πηϊβί, 117, 18. (Παι- 
δεύων ἐπαίδευσέ με ὁ Κύριος, τῷ δὲ θανάτῳ οὐ παρέδωκε 
με.) ἴο ψ ῃϊο {Π6ΓΙΘ 18 ὮΘΓΘ (48 {Π6 δηίἰεηΐ (ὐοτηπγθηΐδ- 
ἴοΓΒ ΓΟΠΊΑΓΚ) δὴ ον ἀθηΐς δἰ ϑίοη ; α. ἀ. ““ αοἀ ροτ- 
τηἰ18 {π686 {π|ὴρ8 85 Οἤδδίθηϊηρβ ᾿ηθηα66 ἴῸΓ ΟἿΓ 
βοοά [τη {Π6 Θηά, δηᾶ ἰο ψοῦκ ουΐ [ὉΓ ὺ5 ἃ ΔΓ ΤΏΟΓΘ 
δχοδϑάϊηρ δῃηᾶ δἰθγῃδὶ ψοῖρῃί οὗ ρΊοτγ.᾿ δὸ Ηθργ. 
19, 6. ““σψδοῦ {Π6 Ιιοτγὰ Ἰονϑίῃ ἢ 6 οἢδϑέθηθι ῃ᾽ (ἔτοιϊῃ 
Ρχγον. 8, 12.) Οομηραᾶγα Αρος. 8, 10. δαρ. 8, ὅ. δίτ. 
10, 28. Φ Μδος. 6, 15. Απαά 80 6ΒΡΘο δ} ]γ 2 (οσ. 11, 
82. κρινομένοι δὲ ὑπὸ Κυρίου παιδευομεθα. “8, 10 ΠΙΔΥ͂ 
με δάάδεά, ἰ5 {π6 “ιέἑαϊ σον Θοξίοη. 

10. ὁς λυπούμενοι, ἀεὶ δὲ χαίροντες, ΤὮ686 ψοΓαΒβ 
Δτῖδ6 Παίῃγα! νυ ουὖἱ οὗ {Π6 ρῥτγεοεάϊηρ ; 4. ἀ. “ ὕπάον 
{π 686 σοτγγδοιοὴϑ δηὰ αἰπου 685 ψγ6 βοο ((0 (86 
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Βοδίἢθη8) ἰο δ6 δυβογίηρ ρτιοῖ, δηά ἰο Ὀ6 δἰ δΥ8 ἐκ 
ἡπῸ6, Ὀαΐϊ (ἰπ. 461) αἰ νᾶγϑ γϑ)οϊ οἰ, Πδιηο υ, ἰῇ 
{Π6 (οδι ΠΟΥ οὗ ἃ σοοα σοηῃβοίθησα:; οχιυτηρ (δ 
Ἅ6 ΔΓ δΔοοομηίοα ψογίῃυ ἰο βυῇϊδν ἴῃ (οὐ β σδιιδθ, 
αηά οομίογίοα ἢ (6 βίγοηρ σοηϑβοϊδίϊοηβ οὗ (ἢ6 
Οο8ρ6], ἴῃ (86 ἤορεβ οἵ ἃ ρίοτγίοιβ γενδγῆ." Τῇδ 
Οοιηιηδηίδίοῦβ γαλαῖ οἡ (ἢ6 τηΔρη ΔΉ] ΠΥ ονιπορὰ 
ἴῃ 1Π686 ψοΓάϑ ; δηα [{ ἰ8 ἥποῖὶγ ορβογνθὰ Ὀγ Οἤγυϑοβ. 
116, 42. τί τοίνυν ταύτης ἶσον γένοιτ᾽ ἂν τῆς ϑωῆς, ἐν ἢ 
τοσούτων ἐπίοντων δεινῶν, μείϑων ἡ χάρα γίνεται. 

10. ἐς πτωχοὶ, πολλοὺς δὲ πλουτίδοντες. ΤΏ τλουτ-. 
ἦ8 ὉΥ βοίὴ8 δχρί δηθὰ ἴῃ ἃ ρῆγϑοαὶ 86η86, ΙΓ 4|1ὰ- 
βίοῃ ἰο {86 δι1π|8 οὗ πιοῦϑυ ψῃϊοἢῆ δι] 88 σοῃέϊπυ- 
Α}}γ σοἸ]δοίϊηρ' δηά ἀϊϑιγθακηρ ἴο [Π6 ροογ (γι βι 88. 
Απά {δὶς τηοάδ οὗἁὨ 1ηἰογργοίδίίοη 159 ργαίθιγοα ἢ 
ΟὨγγϑβοϑβί., ἔξϑι., δηα οἰῆθῦβ, οὐ δοοουῃΐ οἵ {πὸ ἀγπρα 
ξο]]ονίηρ. Ὑεἱ [ἴ βεθ8 υπίουπαθα ; 85 ψ|} ἄρρϑᾶγ 
Ὀγ [Π6 ποίβ ἰηἶγα. ΟἾδθτβ πη ἀογβίδηα [{ οὗ “ρίγιἐμαξ 
δΔηά δέονπαί γἱοΐδθθ. ὅ66 Μεαῖίί.. 6,10. δο Ηδιηηη. 
ΘΧρ δἷηβ : ““ Ὀγ σοῃέοσγγιηρ οἡ τυ 468 ἐμαὶ ΠΙςἢ 
45 (6 ἔσθ, (ἢ 6 τηοϑὲ νΔ] 4016 γΙς]]68. Απηά [ἢ}18 ἰῃ- 
Ἰογργθίδι!οη 18 ταῦ λδδῃ ὃν Οατοῖ., Μεηοοῆ., Τίγοη., 
᾿οβθηῃ., δηὰ ϑοῆϊθιϑ. 1 866 Ὧ0 τγϑᾶϑοῦ Ψψῇγ δοέλ 
ϑσηΙΠοδίϊοΩΒ ΠΊΔΥ ποῖ πᾶν θθθη ἰηἰθηάθά. Απὰ 
διιοῖ ἰ5 [26 νίαν ἰάκθη Ὀγ Τθορῆγ!., νῆο, νῈΓΥ ρὑγο- 
φεῦῖν (1 ἐπίῃ) ρδοαβ {116 βρίττυδὶ γδί. Ηἱἰἴ5 ψογάβ 
ΓΘ ἴΠ686: καὶ κατὰ τὸν πνευματικὸν πλοῦτον πολλοὺς 
ἐπλούτιδε, καὶ κατὰ τὸν αἰσθητὸν δὲ. 1{ 18 )υἀ]οϊουϑὶ 
τοιρδγκοὶ Ὀγ ΤὨδοασοτγαῖ, τμᾶῦ Ὠανίηρ 3414 ὡς πτωχοὶ, 
{6 Αροβί]θ ἀοββ ποῖ 80] ἢ τῶν δὲ ἀναγκαίων εὐπο-- 
ροῦτες, Ὀμΐ πολλοὺς δὲ πλουτίϑοντες. 

. 10, ὡς μηδὲν ἔχοντες, καὶ πάντα κατέχοντες. ἴ δίῃ 80Γ- 
Φυιββ {πδΐ [Π6 (ἸοπηπιδηϊαίοΓγϑ βιουϊά ἢοὲ ἢδνα βθθ 
(πα΄ Βαγ δραίη {Π6᾽ Αροϑβϑίίβ ἰηίθι) 8 παῖ 6 888 ἴο 
06 ἴακθη ἴῃ ἃ ὑψνο-ἰο] ἃ 86η86 ; 150. μῃγδβισαδὶ, ὨδΠΊΟΪΥ, 
16 ροββθϑϑίηρ ποίμίηρ, δηα γοῖ, ἴῃ ἃ Π]ΒΠΏΘΓ, ΡΟ85688- 
Ϊηρ; 8}1 (Π]πρϑ8; 4. ἀ, “ 41} {πᾶ ΠΥ σοηνογίβ ροβ8688 
Ὀειηρ δὶ πὶν αϊδροϑθαί," Ὠλιηεῖὶν, ἔογ τῆ6 Βεποῆϊ οἵ 
Οἴδαγβ: ἰοῦ {πΠ6 Αροϑβϑίϊθ ἀοδβ ποΐ δρρθᾶγ ἰῇ ἐΐιθ86 
Μογὰβ (1 ΓΟ ἢ θυ] ἀΘΉΕΠΥ σοτγγαϑροηά ἰο {16 ργθοθάϊηρ; 
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οἴδυβθ) ἰο ἢδνα πδά ἴῃ νἱϑν ΔΏΥ͂ υ86 οὗ δ οσῇ οὗ [Πδξ 
ψγ8 ἢ ; τπουρῇ πιοϑὲ (ὐοπηηθηίδίογθ ἤθσο Ἵχρί δίῃ, 
““ Πανῖηρ᾽ 411 {Ππ|ηρθ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΓῸΓ πη6,᾽ ψΠΟἢ 5Ρ0118 
{π8 8686 ;" 94. βρί γιἔ4], Πα ΠΟΥ, “ του ρἢ ψ6 Π{6- 
ΓΑΪῪ αν ἨΟ ῬΓΟΡΘΟΓΟΥ͂ ΟΥ ΡΟΒΒΘΒΘΙΟΏΒ 1η (18 118, τνὸ 
1η λεΐ ἢάᾶνο, 1η (Π6 ρφἼογιου 8 ῬΓοιη1865 οὗ δηοίμογ δηὰ. 
8. ὈΘΙΟΥ, ψ ἢδὶ ἱπηΠπ 6} οὐξν οι ἢ 411 ἰδὲ θαγίἢ οϑη 
σῖνο." ὙΗΓΌΥ Οχρ διἢ8 : ““ ροδσεδδὶηρ αἰ ἐξίηρε, ἴῃ 
ςσοηϊοπίοαποϑ οὗ πηἱηα,᾽ ΡὨ1]. 4., 18 ; ἴῃ (Π6 ἔανουγ οὗ 
{πὶ οὐ νῇο ρσίνοιϊῃ 411 {Πηρβ γἱολίῳ ἐο δηγου, 1 
Τίηι. 6, 17; ἴῃ ΟΠ γἰδι 968118, ἢ 15 4}} ἰῃ }}, (οἱ. , 
11; δηᾶ ἴῃ Ψψδο ΜῸ ἃγθ Ὀ]65886α ψι ἢ 4}1 βριγιτυ δὶ 
Βἰδϑβίηρβ, Ερι. 1, 8; δηά 1 {Π6 ργοπιῖβ ἴο ἱππογὶΐ 
4}} {Π1ηρ5," ον. 21,7. 

“««ΤῊΙ8 (οὔβογνοβ Βοαα",) 18 οδβ οὗ {Π6 530 1π|69ὲ 
888 5768 ΘΥΘΓ ΓΙ ΓΘ." [ἢ ΜΠ] ἢ 1 ΘηΓΓ ]γ σοϊποῖάα ; 

8111 1 νοιυϊὰ γοιηᾶγκ οα {ἢῃ68 ἰοηρ' βιιϑίαϊηθα ροϊηῖ δῃά 
Δη {Π|65185, ἰῃ ὙὨΙοἢ 1 Κηονν ὯῸ ΟὯ6 σοΟΙΠΡΑΓΔ0]6 τ ἢ 
ἰξ ἀχοαρί δὲ ἱπ| 0} Δ 0}} πο ρϑββαρα οὐ ΤΠυογά, 
1, 70. ψῇσγθ ἢθ σοηϊγαϑίϑ {π6 σδδγδοίοσ οὗ (6 1,2- 
ςσοαἀδηλοπίδηβ δηα τῃ6 ΑἰΠΘὨΪΔΗη8. 

11. τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέωγε πρὸς ὑμᾶς---πεπλάτυνται. 
ΤΠΘ ἜΧργαβϑίοηβ ἀνέῳγε δηά πεπλάτυνται, 1ξ τὴᾶν 
06 οὐδβογνθᾶ, ἤανθ ρσγϑαΐ ργορχγίϑῖυ, σοῃϑι δγθά 1 ΄ 
τοίεγθησο ἴο (δὲ ἱπηραϑδιοηθα βίγαϊη οἵ ἔδγνι ἃ ογα- 
ἐόν ἴῃ ἴῃ 6 ργθοθάϊηρ' νϑγβ68, ρουγρά [ογίἢ ἃ5 ἔγοι (86 
πιο ἢ οὗ ἃ οσαἰϊαγδοῖ. 

- Αῃὰ {ἐϊπεγοΐοτο, 1π τ 8 νίονν, {Π6 ΟἸαβ9ιςαὶ οἰαιίοη9 οὗ εἴδ. δΓδ 
ποῖ αυἱϊΐθ ἴο {6 ρυγροβα, (πους ουτγίουθ, 85 ΘΧΘ ΩΡ] γῖπρ' (ἢ οχγ- 
τοσοῦ. Τηυβ Αἴδεη. 194 «. ἄλεξις---ἔξοντες οὐδὲν, εὐποροῦμεν 
τοῖς πέλας. Τέγεηῖ. Ευπιςοῖ, 2, 4. Οπληΐα δαῦεθο, πθηϊ6 αυϊσξαυδηῃ 
᾿δδεο : ηἰ] οὔτω εοῖ, πἷ} ἀδαὶς ἰάτθη. Ουγί, 4, }, 25. πἴ}}} αυδηιΐ 
οἷι! ἀεξαϊι. ΡΠ οδῖν. 106. εἶδον, φησιν, Ἰνδοὺς Βραχμῆνας οἷκοὺν- 
τας ἐπὶ τῆς γῆς καὶ οὐκ ἐπ᾽ αὐτῆς καὶ ἀτειχίστως τετειχισμένου:" 
καὶ οὐδὲν κεκτημένους, καὶ τὰ πάντων. Ταυτὶ δὲ ἐκεῖνος μὲν σοφώτε- 
ρον ἔγραψε. Τὸ ἩἸΙΟὮ 1 Δαὰ Γ[δαη. Οταῖ, 5380 ο. ἐπλούτουν, οὐδὲν 
κεκτημένος, (αἰ πΕ}}Ἐ}. 4, ὅ. αυατῃ ἰΔοεηῖ, εἰδυηδηῖ, ὩΣ} παθδηῖαεϑ, 
ομληίΐδ ρμορϑίἀδηὶ, [ἢ ἰΠππ6 δῦονο οἰϊοὰ ρβϑδβαρε οὗ ΡΒ] οδῖγ. 1 δπὶ 80}Ὁ- 
Ρτίϑεὰ ὕγεῖβ. ἀϊὰ ηοϊ ποίϊςε τἰ πραμ εβὶ ἐπιϊέαέϊοη Οὗ ἴπε ργεββηῖ ὁπ 
οἵ οὖν Αροβίϊε. ΜδῃΥ βυοῖ ἴανε Ὀεδθη ροϊηϊοα ουξ ἴῃ [Π6 ουυτθε οὗ 
ι5 ὍΤΟΥ. ᾿ 

ΨΟΙΨΥΙΙ. Μ 
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ΤῊ ἵογοα οὗ {Π8 ἀνέωγε ψ1}} Β6 Ὀοβέ υηδέγβίοοά 
ΒΥ ἑὀοηϑιάσοτην (παὶ {6 πιου δῇ ΤΏΔΥ ὑ6 8614 ἴο ὕὈὲ 
οραποά, ἤρθη ἐδ οταϊογίοδὶ [ἈΟΌΪΥ 18 οχοσίθα : δι 
τῆογα 18 8Δῃ δνϑη ῬΔ1Π]ΟϑΟρ ἢ 64] Ἐχαςέηθ885 ἴῃ {ἢ ᾿ψογὰβ 
(οἰ ον ίηρ, 8ίησθ, 88 δοἢ ἰηρ οὔβογνεϑ, ὃρ οοΥα 
αϊαέαξίοπο οἵαηι ογὴς ἔος αϑϑογϊο σοηδεσμέα Θεέ, οἵ 
ἐογνοηΐ ογδίογυ ὑσοσθεάϊηρ ἔγομι {π6 ποαγί, ν ἢ ϊοῖ,, 88 
ἐξ ψοσο, θοῖηρ ψαγπιθά, ροῦυγβ ἔοσί ἢ 118 δῆδοί 05 ἐπ 
σονγοβροπάθης σψογά8. δὸ Μϑαῖίί. 16, 84. ““Ουΐ οὗ 
16 δϑυηπάδηοο οὗ τῆ6 ποασί [6 τηουτἢ βροδίζ ον." 
(νῆογ 866 {Π6 ποίθ.) Ὑοίβ. ἤθγο γοίϑυβ (ο [) δι. 
Ἐ1, 6. Ρ9. 84, Φ1. 80, 10. 118, 82. Ἐβα)]. δ, 14. 60, 
ὅ. Ῥγον. 94, 48. 1 Κίηρθ 2, 1. 1 “οἷ. 8, 17. ΙΝ]. 
4. 1, ΤἈΚ6 1, 78. Αςἰ816,14. Ηδ α«α['8ο οἰίθϑβ ἔγοιι 
ἃ ΠΑΌὈΙπΙ οἱ Ἡγῖτοῦ : “6 Δ ἰδίαι δβὶ ΤῊ] 1} σοῦ τυ τη.᾽" 
ΤΠ6 86η86 1ῃογοίογα 9: “1 ῥροι ἴὉγι}} ΤῊ ψΠΟ]6 
ΒΟ] :᾿ [οσ (45 {6 Ροθβί 8808), ““ τῃουρ 8 (80 Ὀγθδίῃς" 
δαδιν πὰ νοηΐ ἴῃ “Κνονά8 ἰῃδί δυτη." Μοχγρονεῖσ, 
68 πλατύνεσθαι 156 ΔΡΡΙΠ1Εα το {Π8 Ποαεί ἴῃ βυιο ἢ Ο8868, 
τὸ πᾶν ὕὉ6 Ὀρϑογνθὰ πὲ 1ῃ ἸΟῪ, δηᾶ ἃ}}] (ἢ ᾿τρ48- 
810 η66 ἔδϑ!ηρβ οὗ {Π6 τηϊηά, {π6 ἢοαγί γᾶ !γ ἡεοίς ἃ3 
1 ἰοοσοπθά τὰ οηπαγρεά; ᾿ζαγθαθ ἴῃ [Π6 ΘΟΠΊΣΕΓΥ 
δος. 8, 8 ΒΟΥΓΟΝ, [6 8Ὑ, δἰδγῃ, ὅζο. {6 ᾿δατί 5ΘΘ.Β 
εἰσλέοφηεα, 

ΤΠ15, ἴοο, Β66Π18 {Π6 τηοβὲ πδίασαὶ δοσοιηΐ οὗὨ {6 
Ρίιταβθοίοσυ. Τῇθ (ὐοπιπιοηΐδίογθ, πόνου, ἰπ 86- 
ΘΙ] (ἴ00 ἔὈΓΠ1411Υ.) 1πίογρτοί 11 βοίοὶν οἵ παῤῥησία ; 
4: 4. “41 νϑῃίυγα [0 βρθδᾷ ἔγθοὶν ἰο γου." ΔΑηάδ {ποὺ 
ἙΟΙΏΡΔΙΘῚ ὅδδιη. 2,1. Ὁ Ὁ ΓῸ ἘΓΤῚ : δηὰ Οτοῖ. 
Οὔβογνθϑ, {πΠᾶΐ ἀνέωγε [ἸΔ8 8ἃη ΗΠΠΡΑΠ6Ϊ 86η86; 85 
1 (ον. 16,9. Βυῖ {πΠ6 Αροβίὶς ἀοεβ ποέ μιογοίψ, ἃ8 
ἰξ σοΓα, ἀροίοσίχε ἴοῦ ἢϊ8 ἤδθάομ οὗ βρϑϑοῦ, δυΐ 
ἸΠΔΠ5 ἴ0 5840, {πὲ ψῆδϊς ἢ6 υἱίθγθ οοπιθς ὕγονα ἐδ 
βεαγέ, δὰ ῥγοοθθᾶβ ἔτομη ἢΐ8 ρστοδὲ δθδοίίοη ἔῸγ 
{πθ. 80 Ἱδθορῆγὶ. ἡ γὰρ θέρμη τῆς ἀγάπης καὶ 
τὸ στόμα μου ἀνοίγει, καὶ τὴν καρδίαν μὸν ἐπλάτυνε. 
ΤῊΘ ΑΡροβίῖα, Ὁ πιιϑῦ θ6 οὐβογνϑά, ἰηξθηἀοά ο πίδῖα 
1.836 οὐ [18 ὑτοϊοβϑϑίοη οἵ δἤξσπείίοῃ, {Π6 θεδιίον ἴο ᾿πῖσο- 
ἄποα ἃ βιι0]6ςοΐ οἡ ψηϊοἢ (6 Υ τοαυϊγοὰ δαιϊηοηϊίου, 
16 τὐαηέ οἵ τησίια! ἀγάπη; ἃ τροιηλγίς ἔοῦ νῃϊςι ὦ 
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δὶ Ἰπἀῤρίρα ἰο (τυ. δηὰ ΤΠ Θορῇν]., 6 ΤΟΓΌ,ΟΓ οὗ 
᾿ν ΠΟπὶ 85, ἢ ἃ ΥΘΓῪ ἸΏ ΔΒΒΓΪΥ ΤΉΔΒΏΘΓ, ἐγαοοά {16 σοῃ- 
διοχίοη ; δηά {6 Ἰα((ον 85 Μ6]}} δου ἀρϑα ἘΠ 15 ταδέϊογ 
{1115 : Τοὺς οἰκείους ἀγῶνας καταλέβαις, καὶ δείθας αὐτοῖς, 
ὡς ἐν τάξει διηγήσεως, ὅπως χρὴ αὐτὸν μιμεῖσθαι, μέλλα 
Λοιπὸν καθάπτεσθαί αὐτῶν, ὡς οὖ σφόδρα αὐτὸν ἀγα- 
πώντων, Πρὶν δὲ τοῦτο ποιῆσαι, δείκνυσιν αὐτοῖς τὴν 
οἰκείαν ἀγάπην, καὶ ῴΦησιν, ὅτε αἰεὶ βούλομαι προσλαλεῖν 
ὧμιῖν καὶ διαλέγεσθαι, καὶ ἀνυποστόλως, καὶ μετὰ παῤῥο- 
σίας λαλεῖν" τοῦτο γὰρ δηλοῖ διὰ τοῦ, ἀνέῳγε τὸ στόμαι. 
ΑἾβο Τῇῃεοάογεί Ἔβχοθ ἰθηεγ (ἢ 8 : ᾿Απὸ τοῦ περὶ ὑμᾶς 
καῦτα λέγειν οἀἰναγκάξομαι Φίλτρου" πάντας γὰρ ὑμᾶς ἐν 
ἁμαυτῷ περιφέρω" τοιαύτη γὰρ τῆς ἀγάπης καὶ Φύσις, 
εὐρυχαύρους ἐργάξεται τὰς τῶν κεκτημένων καρδίοις. 

12, οὐ στεναχωρῶσθε ἐν ὑμῖν" ἴσθε δὲ ἐν 
σοὺς σπλάγχνοις ὑμῶν. Τρ δρῶβα οἵ (8 βαϑϑδρθ 
δας Ὀοδη βίγαβροῖν στηϊβιιθογβίοοα Ὀγ βαὴθ Οὐοῶν- 
παρτίαῖοτα, ᾿8Ὸ ἐαζο (86 στεγαχιορεῖσθε ἃΒ φῇ ᾿γρρΓδ,- 
εἶνο. δὸ (86 Ατδιϊο νοζβίοα, [πίθοσ, ΟΕ, ἀρᾷ 
ϑεδεέθαβ., {86 1.86 οὗ ψῆοιη 4Π.8 ἰγϑββίδύββ: ““ ὕγορῸ 
ψΟ8, Π1Ὶ6 (6 "0015 ΔΏΧΙΪ δὲ 801}1031] 5:15, ααληαυδτω 
ψΌΒ, ὨΘϑί 18] ΔΘΊΟΣΟ αἀμοίρα βοἰδοίξοθ ϑῦβα αι ἱρ- 
τόσο." Βιῖ ἐπὶδ Βρῆβα (6 ἰοἰϊοντηρ ψογβ ἡν}]} ὉΚ 
ὯΟ Π168ῃ8 ρα. 65:68, 1 ᾿νοῦ] γραυῖγο, κοΐ αὐ 
δαίμὴ. Το ἱπαϊσαξὶυθ 18 σοι α Ὀγ 41 ἐῃς δηζθηΐς 
Οὐσπτηρπίδίογ, οὗ νῦουαι (Ἰγγγβοβί. βεϑί δδνν 16 
-οοτβρί θές 8δ6η86, δηὰ ἔγοιῃ ν᾿ βοὴ ᾿ΓΠΘΟΡἢν]. ρῖνα5 (ἢ 6 
Το] οπνίηρ, ἐχροβίμοη :. Ὑμεῖς μὲν, ᾧησον, ἐν τὶ ἐμῷ καρ- 
δέα, πλατείᾳ οὔση, οἱἰστενοχωρήεως χορεύετε, (τεα γα»- 
ρεῦσθε, ἔτοτι ΟἾΓΥ8.), καὶ ταῦτα τοσοῦτοι ὄντες. Ἕν 
δὲ τοῖς ὑμετέροις σπλάγχνως στενοχωρίαν πολλὴν ἔχετε, 
καὶ οὐ δύνασθε πϑλοιτέως χωρῆσαί με, καίτοι ἕνα ζτα 
τουτέστιν, ἐγὼ μὲν σφόδρα ὑμᾶς ἀγαπώ, ὑμεῖς δὲ ἐγακᾶτε 
μὲν με, καὶ ἔχετέ με ἐν τοῖς σπλάγχνοις, ἀλλ᾽ ἐστενο- 

ρημένως, αὶ οὐ πλατέως. ΜΒ ΔῊῺΥ ΟΠ6 ἶιο ἰ8 
{πεὰ 5 Βα ἰο λαῦθ πο ρέποο ἴη οἵ αἰθοϊοηθ. Τῆὰ 
αθονο ἐπιογργείδε οη 15 αἶβο ϑαρροτίοα ὃν ΤὭδοάοτγοί 
δοῦᾶ (Πουπλδη. δηά, οὔ ο θ6βί τηοήδθγηῃ (ομηπηθοςαίογβ, 
ὃγ ΒεζΖα, τοί, δηὦ δὴν Οὐ ο ΓΒ ἀρ. Ροΐεβ, Ἔβϑρέοι- 
Αἷἱγ Ηδιμπι., τ ἢο Οχρ δἰ ηβ, “8 Ἦδνθ 0 5μ18}} υ͵δος 

ΓΠΜΩ͂ 
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ἴῃ ΠΥ δδοίοηβ; θυΐ γ8 816 δβίγδι[6η64 1π γοὺς 
αδβειοηϑβ ἰοναγὰβ π|6.᾽ Αηά 80 Βοβθηῆμῃ. : “ Νοῦ 
οχίσρυυμη Ἰοουπ) ροϑβϑι ἀθεῖβ ἰἴῃ δηΐϊπηο 60. ϑαά νο8 
τη ἢ: ΠΟΠ ρᾶγίοι ἰοσατα ἐλ Ο 18 1 ΔΏ 1118 νοβί τ 5," 1. 6. 
7υδῖο ῥΡδιιοίοτα ἀοσυπηοηία στ ϊῃ! ἀδι18 Ἀπηογ8. νΘβέγι." 
Οη {Π6 86η86 οἵ στενοχ. ὅ66 (ἢ6. ποία οἢ 4, 8. [έ 
ἤθΓ6 58]ρη1Ηῆ68 ἰο 6 ϑέγαϊέοποά." ΤΠα τὰ σπλάγχνα, 
ὈΥ ἃ Ἑοοιῃηοη ΗΘΌΓ. τηοίδρῃοσ, ἀθηοίθβ {Π6 θη οΓ 
αἰδοιίοηβ, σψῃ]οὴ ΚΘΙΥ {πΠ6 ἱπιηοβί ρῥίδεθβ ἴῃ (πα 
ἢοαγί. (ὅθε ογβι., Εβι., ατοί., δηὰ οἵϊοσς (οηι- 
τηθηΐδίογβ 8Ρ. ΡοΪ6.) Υοἱ 10 ϑοπηθίϊ πΠη68 ΟΟΟῸΓΒ 1 (Π6 
ἐὐκρνντς γρπιμβνς 88 ἜΡΠΡῚ Μεά. 21δ. σπλάγχνον 
ἐκμαθείν. Ογεβί. 1, 4201. δοκώ μεν ῳ μαλᾶξειν 
ΠΩ ΗΙΡρΡ. 118. σπλάχνον ἐπ έν; ΑΙο. 
1012. μομφὰς οὐχ ὑπὸ σπλάγχνοις ἔχειν. 
ὙΠ δη [86 Αροβίῖα ρεηι!ν γοργονϑα {ἤθη ἔογ Βοϊηρς 

βἰγαι(θηθα ἴῃ {ποὶγ δῇδοϊίΐοη ἰο Ὠίτη, ἢ6 ἀοιδι]658 
ΤΉ68}8, {πᾶ {Π6Υ [4116 4 1η σίνιηρ [μ6 πιοϑῖ υποαυνοςσδὶ᾿ 
»γοοῇ οὗ ἴονβ, πϑιηθῖυ, οδοάϊθποθ ὙΠΕΥ Πδά ποῖ 
8 ΠΠἸοΘΉΕν οὈβογνεα ἢ 8 δάμηοη! 08 Οἡ Δρβίδι ΠΗ; 
ἔγουῃ Ὠθδίμθη βοοὶεθίυ, ὅζς. ᾿ 

18. τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, (αἷς τέκνοις λέγω) πλα- 
τύνθητε καὶ ὑμεῖς. δυο 15 (1 σοποοῖνθ) ἴῃ6 {τὰ 6 
υποίυδίϊοη, Ὀγ ΒΟ {Π6 86η86 18 τη σῇ ΟἸοαγοά. 
ιἰ8, ἴοο, δΔάορίεα Ὀγ [ἢ6 τηοϑί διηΐηθηΐ τηοάθγῃ (οτ- 

τηδηϊδίογϑβ, 84 18 4180 ββῃοίοηδα Ὀγ {Π6 ὅ.υγ., Αγδῦ., 
δηά ΤΠΘορῆγ. Αἱ τὴν {ἢ 6Γ6 15 8ὴ 6} }ρμ818 οὗ κατὰ ; 
8δη4 δίϊοσ καὶ δῇ οὕτως τητ8ὲ θ6 8::|00|1.64. Τα [᾿6ΓᾺ] 
Β6Ώ86 18, “Βα γ6 880 {Ππι15 Θηϊαγροα ἴῃ γοὺγ αθδοίοη 
ἔογ υ8, Δοςσοταϊηρ ἴο (]. 6. ὈΥ πηδκίηρ) {Ππ 88π|6 (1. 6. 
Δ 640.) τείυγη οὗ δῇδοίίοη, ψῃςἢ 18 ἀθ6 ἴο ιι8.᾿ 
ΤΙ6 μρδγθηίπμϑιϊοδὶ ψογαβ αἷς τέκνοις λέγω (ϑ8:τ118Γ ρδ- 
ΓΘΏ(Ι 6868 ἴο ΜὮὨΙΟἢ ἃγα ἐοιιηα νὴ ἢ λέγω, ὅτο. ἴῃ σαι. 

Ἐ ΤΙ ἴογοα οἵ (6 τρδίαρῃοῦ νύ εἴβ. 88 ᾿ϊ υδἰταϊεὰ ἔγοιῃ ἴῃς 20]- 
Ἰοννῖηρ ΟἸαβοίοδὶ ραδϑβαρϑ : Αγχγίδη, Ερίος, 1, 45. σὺ σαντῷ στενο- 
χωρίαν παρέχεις, σὺ σαντὸν θλιβεῖε---καθόλον γὰρ ἐκείνου μέμνησο, 

ι ἑαυτοὺς θλίβομεν, ἑαντοὺς στενοχωροῦμεν. Ἀεδτηεῖ 76. ἐάν τις 
ἴδῃ, ὅτι εὑρύνεται καὶ ἐξανοίγεται στερεὼς τὰ στήθη αὐτοῦ---μετα- 
δοτικός ἔσται καὶ πλουτοδότη:---ἐὰν δὲ τιε ἴδῃ, ὅτι τὰ στήθη αὑτοῦ 
ἐστενώθησαν καὶ ἐσμικρύνθησαν---φειδωλὸς γενήσεται. 
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7. 1.1 (ον. 6, ὅδ. 4 (ον. 11, 28. δῃὰ οἰβεν 6 Γ6) 8ιρ- 
681 {πὸ σγομπά οἵ [Π6 οἰαΐπι, ὩΔΊ οἶΥ, ἃ8 ἃ ἀθοί ἀπ 
ΟἹ {Π1|Δ Βδογα οἵ ραίθγηϊγ. δο ΤΠΘΟΡΉΥ].: τὴν αὐτὴν 
εμοιβὴ καὶ ἰσότητα τῆς φιλίας εἰσενέγκατε, καὶ πλατύν- 
θητε καὶ ὑμεῖς, ὡς καὶ ἐγὼ. 

14. μὴ γίνεσθε ἑτεροδυγοῦντες ἀπίστοις. Ἦρτα {ἢ6 
(οιητμδηίδίογβ 40 ποί νϑγῪ οἰθαιὶν ἀΐβοθγη {86 οου- 
ποχίοῃ, ψϊοῖ 1 ψουἹα τ. ἰΔγ ἀἄοψῃ : ““ Μαῖα πι8 
1 6η {Π|8 γϑίυγη οὗ αἰδοίίοη, δῃη4, δ8 ἃ ργοοῦ οἵ 1ΐ, οὉ- 
ΒΘΟΓΨΘ ΤΥ ΔαΙΠΟΠ ΟΠ, ΕΒΡΘΟ Δ ΠΥ {ἢ|8, μὴ γίνεσθε, ὅτα. 

Οὐ ἴδ ἐχδοῖὶ δεηδα οὗ (6 τνογάβ {πογηθοῖνοϑ (οσητηθηϊδίοσβ ἅΓῸ 
Ὠοῖ δρτεεὰ; {πουρ, 88 ἰϊ ϑδβϑῖὴδ ἴο τηϑ, ἴποια ἤδοὰ Ὦδνε Ὀδθῃ 20 
ἀἰϊδεγεηος οὗ ορἰηίοη. ἹἙτεροξυγέω 6 ἃ ΨΘΙῪ ΓΑΤῸ νογ, ἔοτγιηθά 
ἤτοτῃ ἑτερόῶνγοε, νον ΟΟΟΌΣΒ ἸῺ [ονἱϊ. 19, 19., δΔηὰ ἑτεροθυγία 
ἧῃ Θ6δο!. [κιοίϊλη 4, 8385. Το αὐυεδίϊοιν, οννθναῦ, ἰ6, μα ἰ8 
16 γαέΐϊο ππείαρῆογα 5 Νον 856 ὄύγος δὶ 68. ὈοΪἢ ἃ ὕελπι, δηὰ 
Ὁ ΥΟΚΟ, (παῖ πιῶ Ὀ6 {πουρῃϊ υποεγίαίῃ, ΤΉ {ΟγηιῈΡ ἴθ δαορίεὰ 
Ὀγ ΟἾγγεβ., ΤὨοΟρΏγ]., (Εδιιπγεη., διὰ βονογαὶ τ ΟΘΓΏ8, εϑρδοίδ ΠΥ 
Οδω., Ηκλπι)., εῖδ., αηρὰ βοδδῆη. Αῃάὰ 88 σταθμὸς ἑτερόϑυγος 
ὕγ88 ἴΠ6 Ὠδϑῆηθ δίνθηῃ ὉΥ ἴδ ΟΥεθῖκ ἰο δίθεϊγαγάβ [μὲ ἄγαν Ὑγοηρ,, 
ἧ, 6. ἄγανν ὁπ6 ΨδΥ, Ὠθη ΠΟΥ οὐρῆς ἴο Ὠδηρ δαυλ]," 80 (πον (πίη 
ἴπ6 Αροϑῖὶα βεγα πηεδῆβ, 88 ΤὨΘΟΡὮΥ]. ἜχργΈ8868 ἰΐ, μὴ ἀδικεῖτε τὸ 
δίκαιον, ἐπικλινόμενοι καὶ προσκείμενοι οἷς οὗ θέμις, ΟΡ, 85 ῬΠοῖ. 
Ἐρίδι. 185., οὗ δεῖ ὑμᾶς ἑτεῤῥορεπῶς ἔχειν πρὸς τοὺς ἀπίστους, καὶ 
ἐκείνων μᾶλλον μυθοῖς προσέχειν," ἥπερ τῶν πιστῶν διδασκαλίᾳ. 
Βυι εἐἰμΐθ Θδεβ βοπγονν δῖ δῆ. Τα ἰαζέεγ {μογείογα (δηλθὶυ, [Πα 
ΔΙ] υδίοη ἴο ἃ γοζε) ἰ8 (1 (πἰαἰκ) νυ γαδδοὶ ργείεγγοά ὈΥ δοπιθ Δἢ- 
τἰοη[5, 85 Ῥῆοί. δηὰ Τηεοαοζγεῖ, δηα αἰτηοθὶ 4] ἰῃ6 τηοάδγῃβ. [ἰ 
δοιὰ ϑϑεα, ἴμθη, παῖ ἑτεροδύγειν δ᾽ 868 ““ἴο ἀγανγ οὐ ἰδ 
Οἴδοσ δἰάε οὗ ἃ γοίε υυνῖτἢ δηοίμον -᾿ “δὲ α ψοϊε-[εἰϊοιυ," κα ὁμο- 
ὄυγεῖν δηὰ συξυγεῖν. 80 [δ6 ἀήτϑο ““π0]16 υρυῦλ ἀϊοογα οὐ 
ἐῃθάο! 05. Απάὰ εο Ῥ[ιοί. : οὐ δεῖ ὑμᾶς ὡς οἰκείοις καὶ ἑταίροις 
δαυτοὺς τοῖς ἀπίστοις συθενγνύναι. Τα δεηδ6, [πε γθογθ, τΩΔῪ ὃ6 
ἔμ Ἔχργοβϑεὰ : “Ἅ Πο ἠοῖ τηδὶπἴδίῃ 8ηΥ ἰῃτἰπηαῖθ βοοίοίγ, ΟΥ̓ ἔΌτ τὰ 
ΔΩΥ οἴοβα σοηποχίοῃ οὐ ἔτεα βρ τυ τ ἀρ θθἤενουβ." ὅ0 1 Μαοο. 
1, 15. ἐθεύχθησαν τοῖς ἔθνεσι. Αμπὰ (8 ἱπίεγργείατίοη, νν ἰοὮ ἷ8 
ϑαρρογίοα ὃὉγ ὦτοῖ., Εγβδην., Ρί95.. ϑοϊδίθνσ, δηὰ γηοδὶ τσηούδγῃ Οὐίω- 
τΩθη(δ[ΟΓ8, δθϑ)8- 0 ἄδβεσνο {116 ργείεσεμηοε. 

Ε τουδὶ ποῖ οτϊί ἰο ποίϊΐοε ἕο οὐ ἴνχο οἴδεσ ορ᾽ηΐοηβ. ΤὨθοάδοτεῖ, 
αηὰ δοιμδ τηούογῃβ, 85 ϑοθνναΓΖ, δὰ γεοθηιν Νῖτ. ναῖργ, (Ὠΐἷ ΤΠ ότα 
ὧδ δῇ 8]]υϑΐοῃ ἴο δηΐπι81}5 υνϊοῖ, θη γοκεοαά τορείπει, ἀγανν ΘΟἢ- 

ΑΒ ῬΠοΟΥ , 18. (εἰϊεὰ Ὁγ ἤεῖ8.) σταθμὸν μὴ κρούειν ἕτε- 
ροϑθυγίαν τοὺς ἀνδριάντας. Απὰ Ὥεῖϑ. ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ ΠΊΘΩΥ δἰ πλ δ 
Ἰνογὰϑ 89 ἑτερόγαμος, ἑτερόγλωσσος; ἑτερόφθαλμος, ἑτεράλκης, ἐτε- 
ρομήκης, ἑτερόῤῥοπος, ἑτερόγναθος, ἑτερόμαλλος, ἑτερόσκιος, ἕτερος 

σκέλης, ἑτερόποδος, ἑτερόγλαυκος, ὅδοντες ἐτερόμεγεθήσαντες. 
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ΕΥΆΓΥ ὙγαῦἊ," π6 ἢ ΚὮἃὸ νεγα πιοδυΐ ἴο δἀπηουΐβῃ ἴΠ6πὶ ἢοΐ 0 σβδὶς 
δοδίϑηιϑ ἔγοιῃ Ῥαὺ] δὰ ἐπεὶγ Ὀσεϊσεη. Βυῖ (Πὲβ ἰδ νϑσγ παιβῆ, δὰ 
αἵ νατίδηοε υἱτἢ (ἢς ννοσγὺδ ἑοΠοινίηρ. ΕἸηΔΙΪγ, Κγρίκε αῃα ΒΟΒΪοι8. 
τ ηκκ (Πα τς [ΟΓτΩ ἢ85 ἃ 566η86 [δ6 σρροβῖί(ε ἴο ὁμοθυγεῖν 84 συξυ- 
γεῖν, δὰ ἀσποίδδ, πηο ρον αν, ἴ0 δϑϑοοΐαὶς ἐμοιηϑεῖνοβ τυ ρεν- 
δΟη8 υη6α4υΔ], ἀἰδϑὶ τι αγ, δι. Α πὰ Θοἰιδυδογεηᾷονς: “ΒΟ ε ἐοεἰςί δίοτ 
ἀηῖγα οὐηι μαρβηΐβ, νοῦἱδ ὑ]δηὲ ἱππιρατῆσιιϑ, ΘΌΓΙ 116 ὨΊΟΓΤΕ5 ἐπ Σαγὶ, 
εἰ ἰϊα σοηεογίϊο, νοῦδἱϑ ἱπάΐρηο, υἱΐ." ϑιυςῇ 8δεπιθ ἴο αν ὕδεη πα 
ορίἰηίοη οὗ οὔῦ σοπιπίοη ἰγαπϑϊδίουβ;; δηά ἧϊ 'β οοιμηϊεηδησεὰ ὕγ 1Π6 
36 οὗ ὁγεροξύγοε ἧἣη [«νὶς. 19, 19. τὰ κτήνη σόν οὗ κατοχεύσεισς 
ὁγεροϑύγῳ (85 ἃ ἤογδα δικὶ δὴ 838, ΟΥἩ Δ οχ οἵ ἢ 855). Απὰ ἢ}9 
ἰη(εγργειδιίου (π]νίοὶ αἰ δγα νεῖν δ᾽ ρ εν ΠΌνΩ, δά ἰοάδοα οονν68 
τὸ ἴΠπε βάρα (δίηρ; τυ τἢ, {πὸ δοοοπὰ πιεηϊϊοηείί οη6) πιαν Ὀ6 14- 
τηϊιιο; δυῖ ἐϊ δδϑιϑ ΒΟ ΓΘ δοσογ πὲ ἢ (86 υϑθ5 Ἰραυσπαϊ δορὰ 
{με δηαϊορία ᾿ἰηρι. Αἱ Ἰοαδί ἰϊ δεατὴβ ἱποοωργυοιβ ἴο ἡεππ0}6 {ΠῸ 
ἴγο δἰ υδῖοπ5 ἰορεῖμεσ. [ΙΕ τπ6 Αροδῖῖα ἀαώ 8 γεΐεγεῃος ἴο ἴδε 

οὗ [«νἷϊ., (πε 6 εουἹὰ ποῖ αἶδοὸ ἢᾶνε ἰῃ νῖενν σνυϑυγέω ἱπ 
ἴηε τα ΔΓ 96Π56. 

Γ οδπποῖ οοποῖαάς νίϊπουϊ δαἀνογηρ ἴο {πε ομίέοπ οὗὨ δ βροϑὶ δὶ} 
Οὐτοπιοηίδιίουβ ({πουρἢ ἔενν εἰ96), (δα (6 Αροϑεῖδ δ Πεγα ἢῸ τὸ - 
Ἀτθῆςς ἴο τηδιίγϊ πγοηΐδὶ οοβεοιϊΐοηθ, 71}6 ἰδ (ἴ τη Κ}) ἢ}} ουπαεὰ; 
βία ἴΠ6 δρὶγιὶ οὐ ἴὴ6 Αροϑί θ᾽ ἐπ] σε ταυϑῖ Ὀ6 ΘΟΠΙΓΔΥΥ ἴο στιοΐι 
σοπποχίστιβ. Βοῦ ἃ πιαγτίαρε τ ἃ Ποδίπεη ἐοι!ὰ ποῖ δυῖ Ὀτίηρ; 
(6 ΟἸ τ διδῶ ΡΤ ἰηο ο086 οοηΐαος υἱεῖ ᾿εαῖ πο ϑοοϊοῖγ, ἴῃ τδ6 
ΤΑ δηὰ οομησχίοηϑ οὗ (Π6 ἢεδί θη μᾶῦῖγ. Απὰ ἰΐ 15. ἔη νδΐη ἴο 
ὉΓρὲ ἴπαὶ τπ6 Αροϑβῖ]Ὲ αἵ 1 (ογ. 7, 2 ---16. ϑδοῖηθ ἴ0 ρογηιὶὲέ τἢ 5, 
ϑῖηςα ἴθ Γο Βα ἢ88 ἱῃ ΥἹΟῸῪ ΟἿΪΥ ἴδε σΑΘῸΘ ὙνδΡα 056 Οὗ ἃ πηογγὶοὰ 
Ἄοσιρίε δὰ Ὀδοη εοηνοετῖοά, δά ἴἢ6 ΟἸ ΝΕ’ ποῖ, απ δε ἀϊγεοϊοὰ {παῖ 
ἴῃε δεν; ϑῃου ἃ ποῖ ϑερασγαῖθ ἔγοι 6 τυ ε!!ονίηρ, οὐ Ὀτοακ 
16 πιαττίδχε Ὀοπὰ οἡ ἴδε ρστουπάᾶ οὗ ἴπῸ Πεδίπεηΐϑη) οὗ (ἢ οἴδεν 

Βυι (δῖ ννΣ}}} ηοῖ γγονθ ἰπαῖ ἢδ δυϊπογιζοὰ {ἢ τωδυσὶ 
οὔ (γι ΐβδηβ τ Ποδίπεη9. ΤῸ πιὸ ἴδ ἀρρεοσθ πδὶ {6 Αμοβῖ]ςα 
ΡΌΓΡΟΘΕΪΥ υδϑὰ ἃ ννοτά το δατηἰεε οὗ δ ἀουϊε βδβϑῆϑα, ἱ. 6. ἐπέϊ- 
πιαίδ ςοπηετίοη, ΟΥἩ πιαττίαδο, ἴῃ ογάον (παῖ νν ἢ} 6 Ὧα οοπάειηηοα ἴδ 
ἔοτταενγ, δ᾽ τηὶρῆς ἀο] ςδίο Γόργοϑθ {Π6 Ἰα(ἴ6γ., παῖ τἢ6 ὥύγος 
διιρ;σεδῖβ ἴῃ6 ἑάώφα οὗἉ τΔΙΤ ΡῈ, οδηποῖ Ὀ6 ἀοι ιε ; 88 Δρρμδβϑγβ ἔγοτῃ 
{16 ἕο! ον ΐηρ, Ῥδβδϑαρθϑ υὙῃ οἢ 1 ἢπαὰ ποιεὰ ἀοννη 'π ΠΥ Αἀνεγεαγία. 
Ευτίρ. ϑυρρὶ, 791. εἰ γάμων ἀπεθύγην' δῃὰ 843, ἐμὸν δὲ μὴ ποτ᾽ 
ἐδύγη δέμας εἷς τιν᾽ ἄνδροε εὐνάν. Ὑαῖὶ ἴπαι (ἢ6 Αροθῖ]ς Πδὰ σο- 
πεγαὶ εοοἰοίῃ ἀὐηό ἰη νἱοῖν, 9 46 οΟἶδαὺ ἔχοι (ἢδ αἷῦ οὗ [6 ννουβ 
ΤΟ] ον ϊηρ ; δῃὰ παῖ πα τηεδηῖ δλαῤέέμα!, ἀπά ποῖ Φα908] βοείεϊγ, 
δης (58 ἀϊά ποῖ ἱπίεπά ἰο ὀχοϊμιάδ αἰΐ οοπιπιοηϊσαιίοη τηὴδίενον, ἢ 
1 πνουἹὰ ἰηΐεν ἔγοια ἰ8 υυυϊ ἰηρ μὴ γίνεσθε ὁτεροῶνγοῦντες, δορὰ 

τὴ μος νἱονν 1 σου ὰ οοπιραῦα Ἑυτρ. Μεά. 444. κᾷν μὲν 
τάδ' ἡμῖν ἐκπονουμέναισιν εὖ Πόσις ξυνοικῇ, μὴ βίᾳ φέρων Θυγὸν, 
ϑηλωτὸς αἰών" εἰ δὲ μὴ, θανεῖν χρεών. 

1 ᾿πἀδεά οὐδειννῖδο, 88 μῈ ὨΙπΊϑο ἢ ΟΌϑογγεθ αἵ 1 ζοσ, ὅ, 10,, τὰς 
δορά τηυϑῖ ρὸ οι υὗ ἴῃς ψοΣ]α. : 
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δοΐ μὴ ἑτεροξυγεῖτε ς ἔογ, (δουρὴν (ἢ ἴσο τηοίδβ οὗ ὄχργεββίου ΔΥῸ 
(Βουρμί Ὀγ 86 Οοτητβεηίαϊοιβ βυποηγιηοιβ, γαῖ ἴμ6 ξογηθν, 1 (πη, 
ΕΏΕΓΑΙΠΥ ἸΩΡΟΓ τυρὶ ἴ6 λαδέίμαὶ. 

14., τίς γὰρ μετοιχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ---- σκότος ; 
ΤΌ18 δηά {{Π|ὸ ποχί νϑῦβα 858]ρῺ (ἢ6 γδαβοῊ8 [ὋΣ (ἢ}18 
Κοορίηρ ἀραγὶ ἴσοι ἤϑδίμθη βοοίοίυ ; δηά 88 ἐλοβα 
ΓΘ ΘΟΧργοϑβθα ρμοριίαν δον, ἰΠῸῪ τοδί ποῖ Ὀ6 ἴοο 
τηϊηθ οἷν Βοδη θα ΟΥ ρΓαββθα ὑροη ; ἰΐ τηυβί, ἴοο, Ὀ6 
οὔὈβογνϑά, {Πὰϊ πὲ ογγοσδίνα βαπίθποθθ ΨΠἢ τις πᾶν 
ἃ 5[ΓΟΠΡῚΥ περαίϊνα ἔοιοθ. δα ηρ Π845 ὉΠογεΐογό 
Ψ6}} οχργοββϑά {Π|6 8656 {ἢπι8: ““ πα πὶ 68 5} 1185 
1π|]υἷ811 σοηβον πὶ. Τὴ Αροβία τηϑδῃϑ8 {π6ῖ8 18 
ὯΟ δίΠηϊν, {Π6γα 15 ποῖ [6 ἑάοηι υοἰΐο αηὰ ἑάθηι ποίΐο, 
8δη4 {π8 {ποτα σδηποί ὃὈ6 {Π6 ἥγπια απιϊοϊϊα. Ορρο- 
868 ᾿δῃηού πὲέθ ΔΏΥ τηΟΓΕ [ἢδη ΟἹ] δη ν]ηθ ραν σδη 
Διηδὶρσαπηγαία." 

ΟΥ̓ τἢ686 ςἰΔ.868 Οη6 σδηηοί δεῖ Δἀπλῖγο {Π6 δεινότης. 
γγεῖβ. ἤδθγε οϑιηρᾶγο ῬΉΠο Τ'. ὦ. ρῥ. δθ, 29. τις οὖν 
κοινωνία πρὸς ἀπόλλωνα τῷ μηδὲν οἰκεῖον ἢ συγγενὲς ἐπ!- 
τηδεύκοτι; 1 Δἠὰα Ατβίορῃ. ΤΠ οβιη. 187. τί βάρβιτος 
μέλει κροκωτῷ ; τί δὲ λύρα κεκρυφάλῳ; (ὅ0 [6 1, Δ{1Π 
Ργονθγὺ : Θυϊὰ δϑίηυβ ουτὰ ᾿ἰγγᾶ.) τις δαὴὺ κατόπτρου 
καὶ ξίφους κοινωνία ; (οηϊσι5 ΕΡΙΟΠΔΓΙ.ι8 ἀρ. δίορ. 
᾿- ὅο1, 4. τις γὰρ κατόπτρῳ καὶ τυφλῷ κοινωνία ; Ῥἢϊ- 
Ο5[. Ρ, θ6Φῷ. σοι δὲ τί καὶ Προστεσιλέῳ κοινόν ; ὃς 807. 
ἤη. τίς ἤ κοινωνία δρακόντος τε---τοῦ τε ἵππου. ἘΤΙΡ. 
Ιρἢι. Ταιυγ. 264. καὶ τις θαλάσσης βυκόλοις κοινωνία ; 

Ηδτγο [ἢ6γα 8, ἃ5 ἴῃ νοῦ. 12... 8 ρᾶγ4}}6]18π| οἵ τηθτη- 
Βοῖβ; δηά ἴο μετοχὴ ἴῃ {Π6 Εγϑ( σοΟΥΓΓΘΒΡΟΠά κοινωνία, 
συμφώνησις, μερὶς, συγκατώθεσις, δῃὰ [ῃ6 [Ὁ] οἰ 
ΟὨ 63. Δικαιοσύνῃ δῃά ἀνομίᾳ ἅττα ἴὉΓΣ δικαίοις δὴ 
ἀνόμοις. Τἢυ5 ὈΥ φωτὶ (49 ΘΟ Πρ ν6}} οὔβογνθβ) 
16 ἀοποίαἀ [πΠο86 δ] ἰοηοα Ὀγ τῃ6 Οο8ρεῖ, δῃὰ ὈῪ 
σκότος ἴΠο0886 ΨΠΟ ἃγΓ6 ἰηνοϊνθὰ ἰῃ 1Π6 ἀδγκηθ88 οὗ 
Ῥαρδῃ ᾿Ἰρῃογδῆσθ. δὸ ὙΠΘΟΡΉΥΪ. : Οὐκ εἶπεν, ὅτι τίς 
κοινωνία τοῖς τοῦ φωτὸς πρὸς τοὺς τοῦ σκότους ; ἣ τοῖς τοῦ 

Ἐ ἘῸΣ 86 ῬΉΏΠΟ 70. δ8γ8 (1. ρ. 684.), ἀγαθὸν οὗ θέλει ([. 6. δύ» 
Ψαται) κακῷ συνέρχεσθαι. 
Ἔ ὙΒΕΟΡΌΥ]. ἐχρίαϊπο : Ὑμεῖς δικαιοσύνη αὐτόχρημά ἐστε" ἐκεῖγοι 

δὲ ἀνομία" τίς τοίνυν μετοχὴ ὑμῖν κἀκείνοις ; 
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Χριστοῦ πρὸς τοὺς τοῦ Βελίαρ; ἀλλ᾽ αὐτὰ τὰ πράγμαιτα 
ἀντὶ τῶν προσώπων τέθεικε, φῶς καὶ σκότος, ὃ πλέον ἦν. 

16. Ηεῖς δρδίη, Όγ Χριστώῴώ δῃά Βελίαλ (ΠΚ6 {Π6 
Ηδοὺ. Ῥ» Ἵ55, τοῦο «οἱ ἀο πὸ ὁπθ αὴψ ροοά, 1. 6. ψὮο 
Ψ11Π ἄο 6ν}} ἴο πῖπὶ, (Π6 δυίῃοσ οὗ 411 δου], ἐλ Ἐν] 
ϑΡΙΡ , ἐη6 1)6ν}}, τη6 Ῥιΐησο οὐ {18 μοῦ], ψῆο 
ψοΥκ8 ἴῃ {Π6 σὨΠἰγθὴ οὗ πχθη ἀϊβοθθάϊθηςο  ) να ἅγα 
ἴο υῃάεογϑίδηα [ῃ6 (ὑο8ρ6], 85 Αὐτὰ ἴο {6 βυϑίθπιβ 
Δηα ρἰδη5 οἵ (ἢ6 ψοτγ]ὰ δηὰ {ἢς ἢΠδβῇ. 

15. τίς μέρις πιστώ μετὰ ἀπίστου; ΤὮΒ ἴασγηι μέρις 
18 ἤθγα τίσ ῃον ρυΐ 1 ΡΑΓΑ 6 [15π| 1 κοινωνία. [1 
ΕΠΠΘΠΣ βρηϊῇοθ ρογέϊοη, δῃα ραγέψ (85 ἴὴ 1 Κίηρς 
4, 16.), ἃ5 σορῃδία ψ ἢ δοοϊοέψ, σοπηπιπιοοαΐίοη, ὅτο. 

Πιστῷώ μετὰ ἀπίστου; ““ ἢδῖἢ ἃ 6] αν ον ἢ 8η υἢ- 
ἀπ 6 ΠΘνεγΣ [ἢ Βοἰανίηρ δηὰ ὑπροϊϊονίηρ ἰ8 ἰη- 
οἸΪυάοά (Π6 σοτγοβροπάθηξ δοί]0η8. 

16. τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετ᾽ εἰδαίλων ; .1845- 
ΡΪ5 σοραγθδ [6 τι} } -Κπονη : 'Ἑκὰς. ἑκὰς ὅστις ἀλι- 
τρὸςὶ Ἡδτα οηδ οδπηοῖ θυ Γαπιαγκ [ἢ 6 ΒΌΓΡΤΙ ΒΡ; 
σορίᾳ νϑύρογαι ονησοά Ὀγ {ῃ6 Αροβίϊβ, ψῃ]ο ἢ οδη- 
ποί (1 (ὨΚ) Ὀ6 Θαϑβι}]ν ραγαὶ ] θα ἴῃ τΠ6 Ὀδβὶ (]85- 
8108] τυτ 6 18. : 

᾿ς ΒΒ {818 νἱπομίμηι συγκατάθεσις ἰΒ Ὀτοιρῇε ἰηΐο (6 
Ρδγδ 16 ]5. Τἢδ ψογα ργοροιν ἀθηοίοϑβ αἀδϑοπέ; Βαΐ 
{Πᾶς {π|ρ 168 οοπδοπέ; δῃὰ {παΐ, ἃρσαϊη, οοη)ιεηοξίοη. 
10 15 οχρίαίπθα Ὀγ ΤΠΘοΟρΡἢγΥ]. ὁμοιούτης, ᾿συνέλευδις. 
δο {π6 δποίθηϊξ 1, χα σορτάρῃογβ οχρ[ίδίη 1{ : αὐἀδοηδὶο 
8Δηἀ οοπδθηδὶο ; Δ ΟΥ̓́Τ. συμφώνησις : θοΙἢ ψΠἢ ἃ 
νίαν ἴο {Π6 ρῥγθβϑθηῦ ραϑϑᾶρθ. Τηουρῇ δοῃ!δυβ. σοπ- 
Ρᾶγοβ Ροΐυ). 4, 17. [ἴ 185 Ψ6]} τεπηδικοὰ ὃγ ΓΠθο- 
αοτγεϑῖ : διὰ τούτων δὲ πάντων ἔδειξε τοὺς ἐναντίους διδασ-.- 
κάλους ἀνομίας καὶ σκότους προξένους καὶ ὑπουργοὺς διά- 
βολουι ΤἼΘ 8886 8: ““ὟἾ Παΐ Παίἢ ἃ ἰορὶς οὗ αοα 

ἘΠ80 (86 ϑοσίοι Α πϑεικάο- νοὶ. : 
ἰ ὙΠεορΉγΪ. τοδάθ Βελίαρ, δηὰ ὀχρίαἱδδ ἰξ ἐδ “ροδξίαί6. Απὰ δε 

οὔϑογνοθ (παῖ ἴΏ6 ἴατγτη 18 υϑοά ἐπ ἐθγγοόγθηι. 
1 [16 ναὶ] γομδτκοα Ὁ ΤΠΘΟΡὮΥ]., [παῖ (μῈ Αροβί!α πιδῖκοβ ἃ 

Ἰσαποϊτίου ἔγομι ἰλὲπβε ἴο ρογεοης, (αἴ ἢ6 ΠΙΔΥ͂ ΠΟΙ 86εῖ Β᾿ ΡΥ ἴο 
ΟΘΏΒΌΓΕ νἱοα δηὰ οοιημθηὰ νἱγίιιε." ῬΟυ]α τπαῖ δόμα οὗ ἴδε ἴο 
νοι 8 οΘοται δὰ (Π6 ργεδοδίηρ οὗ {Ππ οδρεὶ πλοῖο [Ὁ] οννεαὰ 5 
οχϑιμὶα, ἰηδ(684 οὗ οὐπῇπίηρ' {ποηλβοῖνεϑ 80 τυ οἷ 0 “ειότγαίἑἐ ες. 
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ἴο ἀο. νι (ἃ Ὑγνοσβίρρογ οἵ) ἰάοἱβ ἢ ἘῸγ εἰδ., δο- 
οογαϊηρ ἰο {86 τηοᾶθ ἴῃ ψῃϊοῖ [86 ΓὈΓΠΊΘΙ ἔθου Π]8 ἃΓΘ 
ΘΙΠρΡ]οΥΘα, ΤΏΔΥ ΥΟΓῪ ψ06]}} μ6 ἰοϊογαῖθά. 

ΤΗΘ σογάβ ἔξ] ονίηρ ὑμεῖς γὰρ ναὸς θεοῦ ἐστε ϑῶντες 
ΓΘ ἴο ὃ6 τορβασγαθα ἃ8 δχορείίοδὶ οἵ τῃ6 ργδοθάϊησ. 
Τὴ 8688 ἰβ: ““ ΕῸΓ γα (( γι βεί8ῃ8) δγ (βδςΐ οὗ 
γοῦ") ἃ ἰ6}0]6 οὗ {π6 [ἰνίηρ Οοα.᾽ ΒΥ ἐεπιρίο 18 
[Ὠθδηῖ 8 ρἷδες ψίθτε Ης ἄν} ]]8, δῃὰ ὄὌχϑγίβ 18 ἰη- 
ἤσυδησθ, Ὡδηηοἷν Υ (δα ΗοΪγ ϑρίτγιι. 801 ὍΟον. 6, 
19 δι 20. τὸ σώμα ὑμῶν ναὺς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου πνεύματος 
ἐστιν" ὙὮΘΓΘ 866 (Π6 Ὠοΐ6. (ΟὈΟμΠΙρδι αἷἶϑο 1 (οσγ. 8, 
16. δῃά Ερἢ. 4,21. Απὰά 80 Ηίογοοὶ. Αἰ. σάσῃι. ρ. 
424.. καὶ ναὸν εἰς ὑποδοχὴν τοῦ Θεοῦ φωτὸς τὸν ἑαυτοῦ πα- 
φαῤὰ φρο ῖδ γοῦν. ο σδῃ ἀοιδέ Ὀυΐ {πὶ (Π6 ΡὨϊ- 
ΟΒΟρἤ6γ θογγονθ {{||8, 38 νν 6} ἃ8 βοιῃδ οἵ βοσ βρί γί] 
δος Πηθ6ηΐ8, Γο (6 Νὸν Τοβίδιηθηΐ ῷ δϑοῖηθ ψΠῸ 
δῖτ δ ᾿αίηρ' Οχοθθάϊηρ] ᾿ἰζογαὶ, ποτα ἰγαηβἰδίθ “ ἃ 
Ἰνίηρσ αοα." Βαϊ (δὶ ψου]ά βυγοὶν Ρ6 ἔπσία. ΤῈ6 
ἔγυἢ 18, {Π6 ἀγίϊοθ 8 οἴξθῃ οὔθ ψ ἤθη (ἢ 6 ρᾶγί!- 
αἰρίβ ἴο ψ μοῦ 10 ὈΘΙοηρΒ 18 80 οοϊηοῃ 8 Θρι ποῖ 
88 ἴο ἔογπι ἃ λίπα οὐ τορμίαν' ἀαρροἰἰαξΐυθ; ἃ8 ἴὰ {Π 6 
Γεβθηΐ ς886, Δη4 Ιη (πδὶ οἵ παντοκρατὼρ 8δἷ νοΓ. 18. 
οἵ πογα 8 πο ἀουθέ Ὀὰϊ (πδΐ Θριποὶ 88 ἢγβί δρ- 

Ρἰτοα ο Ψψεἰιοναῖ), 485 ἀδποϊηρ ἃ τϑὰὶ δηὰ οχίϑβϑίϊηρ 
(ὐοά, 48 σοηἰτγαβϑίοα ψ ἢ (ἢ6 ργοϊοηἀοα Οοα8 οὗ (ἢς 
Βοδίῃθῃϑ ψ]οἢ ψψοτὸ θαΐ βίοο 8 Δηα ϑίοῃθ. (ϑη (ἢ}]}8 
δ. 0]6οΐ, (οη ΨΕΙΟὮ οπηηΐδ βιιηξ ργοίγι8,) 10 ψ1}} "6 βυΐς- 
ποϊθηϊ ἴῸΓ τῆ ἴο γϑίδγ Ὧν τοδάθιϑ (0 88 1ῃβίγυςσίνθ 
ῃποίθ οὗ Μδοκη. Οα {6 ἐμπαιυείίης οἵ Οὐοἀ ἴῃ ἃ} 
ΟἸὨγιβείδηβϑ Ὀγ ἐμ δρίγιι, [ἢ 6 τη θο]ορίοδὶ (οιμπαθηίδ- 
ἴογβ πλιι8ῖ Ὀ6 σοηϑ0} 644, Δη4 αΒροοίδ!γΥ 1)οάαγ. ἴῃ ἰος. 

16. καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς, ἄο. ὅδ'66 [μνϊῖ. Φ6, [1 ὅς 

Ὁ Βυςἢ ἰδ (1 σοποοῖνο) (6 {Γ|6 66η86; Ὠοΐ ποι Δηαΐηρ; (παὶ Χὸ- 
ἌἙεηΐ Οουηηεηίδίοιβ (85 Ἀοβεητ.) δἰ αολ}]6 δἷἵ ἰΐ, δηὰ νου ]ὰ υπάετ- 
δίδπα {Π 6 ὑμεῖς οὗ 4]} {π6 Οοτιη[ δ σοηρτερδίίου, ἰδκί:ρ; 60|166- 
νεῖν, δηὰ ἴογιίηρ ἃ (ἠυγεῖ; δα ΜΠ ΐοἢ ποι ϊηρ, σὴ Ὅδ6 τηοχα 
δαγϑ, ἔγριἃ, δηὰ ἀσδνοϊά οὗ ἐουπάδιίοη. Βυῖ ΨΥ (})}8 ἰογίυουβ 
ἱπιεγργείδιίοη ἡ [8 ἴἴ τὸ ρεῖ τἱὰ οἵ ἴθ ἀσείγίης οὗὨ βρίγί.8] ἴη- 
δμεηοε δι ορεῖπογ ὃ Βιϊῖ 858 {{|5 18 ἱπη ροββί Ὁ]6, ὙγὮῪ αρσὶο δροαῖ ἃ 
ἔενε ΘΧΔΏ}065 Οὗ ΤΔΟΓΕ ΟΥ 688. : 
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12., ἀπ σοϊηρᾶγα Ἐξ. 857, 27. ὙΠῸ β56ηθ86 18: “ (0 
ΘΙΏΡΙΟΥ δηά δρρὶγ (πΠ6 Ψψοσγάβ8 οὗ (οά ἴο (πδ ργαβθηΐ 
ς886." Εδτγ {Π6Γα 13 βοιηδ 8]1ρδι σβδηρο ἴῃ [86 ψογάβ, 
ἰῃ ογάοσγ ἰο δι (μοιὰ ἔογ (Ὠἷβ δοοοιμμηοάδξοηι ; [Βουρἢ 
186 50] 14 β6η86 γϑιηδίῃϑ {8:6 βαπθ. Οδῃ 8ῃῪ {μίηρ, 1 
ψουϊά οὔϑογνο, πιογα βίγοηρῖγ ὑσονο [Π6 ὨΙνΊΠ6 ἱπδρι" 
ταιϊοη οὔ τ ΟΙἹά Τοβίδηγοηΐ, (ανθη {πδι οὔτ Ῥοηξλ- 
τους, ψῃϊοῖὶ ἢ48 66 850 τη οἢ οδ] θὰ ἴῃ 4. 681100})} 
88 8ιοἷ Ἰαηριαρα 88 118, 80 ἀδοϊἀ δά, δηὰ δὲ {8 
5816 {1π|6 γον ουΐ ἴῃ ἃ βογί οὐ ψᾶὺ ψιοῖ Ἰοδδῖ οὗ 
4}} ᾿πάπισαβϑ 08 10 ΞΌΡΡοΞβθ ἰδδὲ (6 Ναυν ΤΙ δϑίδιθηϊ 
ὙΓΓΙΓΟΓΒ τηθδηΐ ΓΟΓΩΊΔΠῪΥ ἴο Θη]οὶη δυο ἢ ἃ Ὀε οἴ! 

16. ἐμπεριπατήσω, ““ ὙΘΥΒΆΡΟΓ ΙΠΙΘΡ 6085. Τῃδ δορί. 
Τοηᾶογ: καὶ θήσω τὴν σκήνην μου ἐν ὑμῖν, Ψ ὨΊΟἢ 15 ἃ 
ἔγαθ ἰγδπβίδιίοη. 1 ψουἹά σουρᾶγα ΨΦοβορ. 1008. 
αὐτὸς (ΠΏ 6118) ἐπιφοιτῶν συσκηνὴ, παρατυγχάνων ταῖς 
εὐχαῖς. Ποιν (ἢ 18 ΔΡΡΙΪ68 [Ἢο ἔῃ σ886 οἵ ΦΜΠΕ δμὰ 
Δα ἴῃ ψιῆδὲ τοϑροσίϑ 1ἴ ἀπ γ9 ἔγοια (Πδΐ οὗ {π6 68 
18 ΟὈνίοιΒ, Δηἃ ΙΏΔΥ Ὧδ βοιραί ἴῃ {86 ἀοοίτιπαὶ δά 
Ργδοιῖςδὶ (ὐοιμπηθηϊδίοιβ. ᾿ 

16. ἔσομαι αὐτῶν Θεὸς. ΤΗΪ5 ῥγοαιδα (485 Μδοζκη. 
οὔβοῦνε8) ψ Ὠϊο 85 ΟΠ ΡΊΏΔΙΥ πηδά δ ἰο {Π6 5ΓΔ 6.168 
᾿νίηρ υηάογ [ἢ6 διπδιίς οονθηδηΐ, 88 Γοπονοα (0 
Ὀ6ΙΙΟν ΓΒ νη ὑπάογ Π6 ἀοβροὶ οονθηδηῖ. δ} 
ψόγοι. 81, 88. 

17, 18. διὸ ἐξέλθετε. Τἢδβο ψογάβ ἅγὰ ἰδίκεῃ, ψ ἢ 
8 5]σῃς οἤδηρθ, ἴγομι [5. δῷ, 11. ; ψΠδΐ 18 {Π6Γα βαϊᾷ 
οαὔτμ6 ἑάοίαέτομα Βαδψίοπϊαπο Ὀδὶηρ Ποῖα δρρ]!οὰ ἴο 
16 Ο΄ηέϊίος ἵπ σοπογαί. ᾿ΑΦορισθῆῖτε. Α ραβδῖνβ 
ἴῃ ἃ ΤΟΟΙΡΓΟΟΔΪ 8686 : ““ΚΘορ γουγβοῖναϑ βοραγαία 
ἴτοπι [θιη.᾽ οβθηπ). οὔϑογνοθ ὑπαὶ (18 τη 68 Π8 ἃ 
βθρασδίοη οἵ οοιηβο}8 δηἀ ρ᾽δη8, Ὡοΐς δοσοιηρδηϊοά 
γε {πὲ Ππαίγοα ἱπ τ βῖς ἢ (Π6 296 »γ8 αἰ ναγβ Βεϊὰ [0- 
ΤΟΙΡῺ ὨΔΙΙΟΏΒ. 

17. καὶ ἀκαθαρτοῦ μὴ ἅπτεσθε. Ουγ Επρ] 5ἢ Μοτ- 
5ῖ0η8 (Ἔχοθρὶ Μδοίκῃ.) γϑηάδυ : “ τουοΐ ποῖ {Π6 υη- 
οἴθδη ἐδίηρ ;" σψμὶςοῇ, ἐπουρσὶ 1 δά πκιῖ8 οὗ δοη16 856η86, 
γαῖ 18 νΘΓῪ [Ἀγ- [εἰο ἢ 6α δηά ἔτιριὰ., ΙΕ 15 {πο γείοσε 

π᾿ Τμουρὴ ατοῖ. οὔδεσνεβ {ππδὲ [π6 τυῖβεσ 9608 δυρροθεὰ [παῖ ὈΥ 
, {86 ρχοδιἰοη ποῖ ἴο ἐουοῖβ πο] 8 ἢ Δ 2419, ννδ8 8130 πιεδηΐ αὐϑίἰ- 
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θοϊίοῦ, ὙΠ δοῦθ ἔενν (Οομηπγχεπίδίοσβ (45 Ὦχιι., 
Μδοζκη., δηάὰ ϑ'οῃ ]θι8.), ἴο ΤΟ ΔΟΓ 1, ““ δὴ Ὁῃο]θδῃ 
Ρεγβοῦ." ΤῬΤῇε β6ηβο, {Π 6, 18: ““ἢανα Ὧ0 οἷοβε σοη- 
Ὡροῦοπ ὙΠ 1Δοἰδίογβ, {Π6 δ ρηϊαγ ΒοΙαρ ρυΐ ἴον (ἢ6 
Ρίυτγα!." Νον τ ῇδίθνογ πᾶν ἤᾶνα θθθη [6 τωϑδηΐηρ 
οὗ {1πΠ6 ρορἧδέ, {Π18 18 ΕἸ ΑΓ 1868 5686 (δὲ ἰϑαϑί 
16 ῬΓΠΠΔΓΎ ΟἸ6) οὗ ἴδ “4ΤΓροϑέία. 

Τῆς νογάβ [0]! ρ᾽ ἃγ6 ποῖ (1 18 ΒΌρΡροβ64) ἰο Β6 
[ουπά ἐοΐϊάεπι υογδὶς ἴῃ ΔΌΥ ΟἿδ ραββᾶρσο οἵ {6 ΟἹά 
Τοκίδιηθηΐ ; ἰπΠουρῇ Ὀγ βοιηθ ταίογγοα ἴο 26}. 81,1. 
ΟΥΓ 81, 9., οὐ ταίῃον ὁ ὅδ. ὃς 14., σἤθγο (οάἄ 5808 
οὗ αν! : “1 ν1}} 6 [18 ἔδίῃογ, δῃά ἢ 5}14}1 Ὀ8 τ 
830η." ΤὍδογα οδῃ (1 {Π1η1) 6 ἢὸ ἀοιδὲ υὲ {Πδὲ {Π6 
ΑΡοϑβεΐθ ββρθεί! γ πηοδηΐ ἴο αρρίὶψ ἰδῇ ΝΘΓῪ Ρ4Β5858ρῈ ; 
ἐπουρ (Πδι ἢ6 δὰ ΒοΙ6 5: γΩ}] Γ ΟἾ 68 ἴῃ πγϊηἀ ἐΠ ΘΓ 
οδη 6 πο ἀουβί. ' 
Τη εἰσδέξομαι 5ιση 168, “1 ψ11]} γϑοεῖνο γοιῖι ἴο ὯΥ 

Θβρθοίδὶ βοοιθίυ.᾽" Ὑεῖ, ἃ5 Βοβϑθητ. ΟΌΒΟΙν 68, ““ 86- 
ρῬαγαίΐο ἴδς ποῦ ρογίϊηοι δὶ δχίθγηυῃ αἰϑογί θη 
ρος θυ5 οἱ 1η8616 110 118, βεὰ ἀἸδιἰ οἰ 0 6 πὶ ΠΟ ΓΠ 85 
1η40115β. Ητς ρογίδοιογ τη θη 18 1η401685 ἴδοϊς ἠὸβ 
σοΙ  ποίογο5 σαπὶ 60." ὙΠ 1818 1481 τοβθοῦοι 1 
ΜΟΙ] ἃ σοιηράαγο, ἴγουι ὙΤΠΘΟΡΗΥΪ. : ὅταν γὰρ ἀπαλ- 
λαγῆς τών πονηρῶν, τότε ἐνωθήση Θεώ. 
Οη παντοκράτωρ ἰϊ 18 οὐβογνοά ὃγ Ὑ͵εἴβ8.: “ Ῥουβ 

οπιπὶροέθηδ δὲ υἱυμβ8 οοτατῃ. 106. Ορροηϊίζυγ 140]18. οἵ 
τηογίιι 18. Απὰ Πα ρίνοβ ΘΧδΠΊ 0168 οὗ {Π6 [ΘΓ ΤΓοΙ 
Ῥοΐγοδρ, Οτίρεη, δηα 16 ὅγῃν. Δροβῖ. 

ΟΗΑΡ. ΥἹΙ. 

Αἴεγ μανίηρ δἀἀυσοα {Π6 τσογς ὁ δογίρέμγε ἰο 
ἰησυϊσαῖα {8 ᾿προτίδηϊ (τας ἢ, δηα δἰϊθγ σοιηΐογιηρ 
(Βο στ [86 ῥγομι8ε8 (δογοίῃ δἰίδο θα ἰο 118 ο"- 

ΠΡΏΘΘ ἤΌΙΩ δοοί θυ Ὑἱ} ἰΔοϊδίειθ. Αμὰ ὙΒΘΟρὮΥ]. (ἔτοπι ΟΒΓγ8.} 
[85 βοπη8 ὑεδυξα] γεηγασὶζ ου (με παοοδδὶίγ οὗ τῃθη(8] 88 νΝ6}} δὲ ἕο 
ΡΟ ΘᾺ] ΡΥ. ' 
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Βοῦνδῆσθ, {π6 Αροβίϊα ρῥγοσθθαάβ ἴο βυδ]οϊῃ [18 οἵδη 
αὐἀηιοηίέϊοης, διὰ τΠδῖ ἰη (ἢ6 ΨΑΥ οἵ ἐη 7 ΘΠ ο." 

ΨΈΚΒΕ 1. ταύτας οὖν ἔχοντες τὰς ἐπαγγελίας ἀ. κ. ἐ. 
ἀ. π. μ. σ. κι π.) ““ Ἡανίῃρ {πογοΐίογο (ἢ 686 Ῥγοιηῖβ68, 
ἀφαῦν Ὀεϊοναά, ᾿ἰοῖ υ8,᾽ ἄς. [Ι͂ἡ {6886 ψογἄβ 1Π6 
Αροβί]α τηϑδηΐ (1 {Π|ΠΚ} ἰο τῆογα [ΠΥ ετρίαϊη τἢ6 
ἀκαθαρτοῦ μὴ ἄπτεσθε ᾿υ8ῖ ὈΘΙΌΟΓΘ, ἸΏ ΟΥΘΓ ἴο 51}}} ἔωτ- 
{πὸ Ὶ οχίθηά [8 86η86, δηα βῇον [δὲ ἢδ ἱπίοησρά [1 
ποΐ ΟὨΪΥ οὗ ρογβοῃβ, δυΐ οὗ {πηρθβ. Ηδ 8δ8γ5 καθαρί- 
σωμεν ἑαυτοὺς, ““ ἰ6ἴ τ18. 5] ΟΙ 5 }Υγ ΚΟΘΡ Οὐγβοῖν 8 ΡΏΓΘ 
ἀπὸ παντὺς---πνεύματος, ἔτοτῃ 81] ΡΟ] υἰϊοη Ὀοίἢ οἵ 6 
ἤεβῃ δηὰ {Π6 βριγιῖ. Βγ (86 ἔογμηθγ 816 οὈνϊουϑν 
ἴηθαηΐ ἢοΐ ΟἾΪΥ [Π6 ρτοββ νίσθβ οἵ ᾿δβδοὶν! οι ιβη 688, 
ἀγα ΚΘΠΉ688, ΙΝ ον, δηά 1Δοἰδίγυ, θαΐ αἰ βιυιοῖ δἃο-- 
ιἴοη8 (πο υάϊηρ 41} βιιοἢ ἐρογάδ αα λαυθ ἐΐε ζΌγοΘ ὁ, 
αοέϊοηα, πδτη οἷν, 1168 Δηα βἰδῃ 6Γ8) ἃ8 ἃγα ἱποοηβίβίθῃε 
ψὶτἢ (Π6 νἱγίαα δηα ΡυγΓΥ ἢ ψ ϊοῖ ([Π6 ὈΟΑΥῪ, 88 8 
το ρἷ6 οὗ (6 Ηοὶγ δρίγι, βΒῃου!α θῈ Κερί μοῖὶγ. ΒΥ 

. δι6 ἰαΐίοσ γα τπηϑδηΐ 8] βϑισῇ ἐλομρ ἠέθ ἃ5 Ἰδδὰ ἴο 6ν}} 
δοίίοηβ, δῃὰ (ποσγϑίογε (10 υ86 ἔῃ6 ψογάβ οἴ ουν 88- 
νίουγ) ἀ6Η|6 1Π6 πηδη, διιοῇ 45 δϑοϊνίοιιβ οὔΓ; γανθηρο- 
ἔι] (Πουρ ἢ 8), ΟΓΥ ΔΠΥ τηραϊίαϊίοη οὐ ἔα Γο, οὐ γοῆθο- 
[οὴ οἡ ρϑβί 8:58. Τἤυ5 ἥν οίβ. ΟΌΒεγν 68: ““ (ογριι8 
ΡοΪ]υὐέαγ ππρυα]οι 18, δηΐπη8 ουρία!δί6." Απά ἢδ 
οἰΐο98 Ταςοῖῖ. Αηη. 8, 50. πηδηΐθπὶ βυ δ: οἱ δ Γ68 ἢο- 
πη ΡΟΙ ποτ. Ηδ 4150 δάδιισθθ βανογαὶ βθηῖὶ- 
τηθηΐβ ἰηου]σαίϊηρ πιοηέαϊ ἃ8 Ὑ76}} ἃ8 σογρογθδὶ φυσι ν 
(απὰ {6 ἔογπιθι, 88 ἰθηαΐηρ ἴο {Π|᾿ ἰαἰΐαγ, ἔγοπι [ῃ 6 
ῬΠΙΟΒορ ἢ οΓ8 δπά ῬΒ1ο Ζ1π4.}; 85 διπιρί!ς. οἡ Ἐρίςι. 
208 ὅς 218. Τιυςίδη 1. Αυοί. 8, καθαρὰν πρότερον 

ἘΞ Αῃπά 88 δυο 11 16 οἸοβεὶγ σοηπηροιθαὰ τ ἢ (ἢ Ἰαδὶ νοῦβα οὗἉ (ἴδ 
Ῥτεσθαϊηρ Παρίου ; 80 (ἢδι 6 ἀἰνίβίοη ννᾶϑ ἤΈγα (48 ἰῇ πηδηΥ͂ οἴδεν 
᾿μβίϑῃε9 ) τη86}6 δὲ ἃ ὑΘΓῪ ἱΠΡΤΌΡΟΓ μος. {6 δου ποῦν οὗ ΤὨΘΟΡἢ. 
δηάἀ Τῃεοοδογεῖ ὃ6 ρ]εδάοα ἰη ἕδνοιγ οὗἁἉ [6 μγεϑεηῖ ἀἰνίβίοη, 1 τννου]ὰ 

᾿ ΒΏΒνΡΟΓ, (δῖ [Ὠ086 Ο(ομητηθηϊαίο Βα δΓῸ ἴο0 τηοάσγῃ ἴο ὃἢὃδ οὗ το 
νεῖ. ῬΠΟΓαΔΒ ἰΐ ἰ8 οογιαίη Πα ἴῃ Οἠγγδοδέοπι 8 νεῦϑα νγ88 ποέ 
δεραιδῖοα ἔσοσι ἴἢ6 ργεσεαΐῃρ᾽ ; δ'ποθ 6 σοῃοϊυάοβ πἰ8 ΗἨοιγ νυ ἢ 
παῖ νοῦβο, δηὦ ὀοΙ 6 η068 ἃ ἔγοδἢ οἠο νἱῖὰ }}6 ϑεςοπαᾶ νοῦϑα οὗἉ οἷν. 
8, ὝΑἰκυμηθδη, δἰ50 θορίηδ ἴῃ6 ΠΟῪ ΟὨδΡίοΓ Ὑνἱ(ἢ νοῦ, 4. 
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τὴν ψυχὴν ἐργασάμενος, καὶ τὸν ἐπ᾿ αὐτῇ ῥύπον ἐκκλύσας. 
Ῥογρῆγγ. ἀβ Αβθϑβίίη. 1, 61. 

1, ἐπιτελοῦντες ἁγιωσύνην ἐν φόβῳ Θεοῦ. Μοβῖ πιο- 
ἄδγῃ (οιιπηοηίαΐοτγβ (δηἀ {Π6 δυγ. Τδηβίδίογ) γθηήοσ 
{818 5  ΠΊΡΙΥ τὐον Κίπρ, ἀοΐπρ, οἰμάνίησ. Βαϊ {(Π6 οχ- 
ΔΙΏΡΪ685 οὗὅὨ {18 8686, κὐἀπεδὰ ὈΥ δ] θιι8., ἃσγα 4}} 
ΒΟ 88 ἤδνα ἃ δαογ Ποία Βθῃ86. ον. Ιἐβογθίοσθ 
Ρτοίδγ (Π6 υ8ι18] βισηιβοδίίοη οὗὨ (Π6 ψοτγά, δῃὰ {πδὲ 
δάορίοα ὈΥ τπηοβί [ηἰεγρσοίογβ, “ς δὰ ἤἥπϑηι ρογάυ- 
σϑηΐαθ8; ρογζεοέϊηρ, ἀασοοπιρἐϊδηΐηρ. Ὠ18, ἴοο, 15 σοη- 
ἢγιηθα ὈΥ {Π6 ργεοθάϊηρ καὶ πνεύματος. ΕὸΥ Πα [δε 
185 ποῦ ρα ἴῃ ἐῤομσἠξ ἃ8 Μ6]1] 48 αοέΐοη, ἀο68 ποῖ 
σοπ)ρίοία δηᾶ ρεογζεοέ ἴῃ6 ψογκ οὗ Ποϊΐηθββ.0 ὍΤθθγο 
158) ον νΘΓ, δηοῖδογ πηοάθ ἢ ἩΠΙςἢ, [6 {Π18 5]ρηϊῆσδ- 
ἰἰοη Ὀ6 τρίδϊπθα, {π6 νοῦ τδλγ θ6 σγϑηάογεᾶ ; δηά 
1815 185 Βυρροτίβα ΒΥ [Π6 δησίθηί (οπηπηδηίδίογβ, δηά, 
οὗὁὨ {πΠ6 πηοάογη8, ΌΥ Οτοῖ. δηὰ Ἐοβθηῃ).; νὶΖ. ποΐ 
ΓΟΒΕ Πρ ἢ ΠΊΘΓΘ ΠηΘη8] ΤΟ] ας 008 δηα ᾿π θη. ΟΉ8, 
θυ δοσοιρ 5ηϊηρ 8π ἃ σαγγγίηρ (Π6η] ἰηἴο δοίϊοη ὈΥ͂ 
ἃ νΓίυουβ [1ἴ8. ἿΝ οἰθογ οὗ {Ππ686 ἰδίίδε Ἰηογργοίδ- 
[ἴ0Π8 (πε ψογὰ ταδί θα δι ρῃαίοδὶ. 
Τῇ ποχί ψογὰβ ἐν φόβῳ Κυρίου ἅττα ὈΥῪ 8016 6χ- 

Ρἰαϊπϑα : “οι οὗ ἃ θα οὗ (ἀοα τδῖποὺ ΠδΔῃ ἸὩδη : 
ἴοσ {Π6Γ6 15 ἃ οογίδίη ΠΟΙ 688  ΠΙΟἢ 18 ἰηἰθηαθά ἰο 
ΡΙΘαβα ηι6.᾿" Βιιΐ {π18 ψου]α βυρροβα αποέδον βίτοηῃρ; 
ΘΠ ΡΠ 4815, δηά ψου]ά ἰπογθίογα δ6 ἴοο θοϊά. ΤΠΟΥ 
τηυκί, [{Π|η, θ6 ἴαίκθη ἢ {Π6 υ.801}8] 561 56, ““ ΡΓΘ ΓΘ6- 
νογοηϊ ἃ Π6ἱ,᾿ ““ουΐ οὗ δι δηἀ γονϑζϑηςσθ ἔοσ (σοὰ :᾿» 
88 'ἴη Δοίβ 9, 81. οῃι. 18, 7. ὃ (ον. ὅ, 11. εἰδότες 
τὸν φόβον τοῦ Κυρίου. Ἐρῇ. ὅ, 421. ἐν φόβῳ Χριστοῦ. 
1 Ῥεῖ. 9, 18. ἂς 8, 2. 5. ὅ, 8. 101, 9. τον. 1, 7, 9 
ἃς 10. 16, 4. 99, 4. 

2. χωρήσατε ἡμᾶς. Μοβί τοοδηΐξ (ὐοπμτηθδηίδίοῦβ 
ΧΡ 41 (ἢ 18 : “Ἰοσιπὶ ἀδίθ ; δάἀιϊητ{1{6 Δα ΠΠΟΠΙ ΟΠ 68 
τὴθ88. Βυΐ {Π6 δηποϊθηΐβ στ ρθη Ὶγ (1 {Π|ηΚ) τοοορηΖα 
ΠογΘ ἃ Ἄσοπίηυδίίζοη οὗ [6 τηρίδρἢοτγιοαί ἰδηρσιιαρα 
ΘΙ Ρ]ογ ἃ ἃ [π|||6 θοΐοσα δἱ στενοχωρεῖσθε δΔῃὰ πλατύν- 
θητε: ἴογ ἴῃς πογάβ [οἰοπίηρ, μὴ γίνεσθε--- παντὸς 
κράτωρ ἴτοτα νοΓ, 14---18., Δγ6 δὴ ἱπάθροπήθηϊ ρϑγᾶ- 
δταρἢ οοπίαιηίηρ [Π6 δάπηοηϊοη οοποογηίηρ 81: 
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ποῆρο ἔσοσι ἢοϑίῃπεή βοοϊεῖγ. Ὑ8ὸ βδῦϑβθ {μεθ θἔουθ 
86 618 ἴο Ὀ6 {π1|5: ““ ρίνα 8 ἃ ἰᾶγρα ρἶδοβ 'ἴπ γουγ δὲς 
ἐδοιοπ8,5 απ (ἡ ἢ 18 Θοηηοοίρα ἔμοσεν ἢ), οὔδεγυς 
{Π686 ΟὟΓ δαγηρβδὲ δηᾶὰ αδῇδοίίομδίθ δαϊηοῃ! 8." 
ΤΠδη δὲ (ῃ6 ψογάς οὐδένα ἠδικήσαμεν, οὐδένα ἐφθείραμεν, 
οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν ἘΒΟΓΘ 15 ἃ Οἰα 86 οτηϊτ[6α, 6αιι}- 
ναθηΐ ἰο : “ ἯΥὙε τῊδγ οἰδίπιὶ (ο ῥροβδθ88, ΟΓ γεξβϑίῃ {18 
Ῥἶδοθ ἰῇ γοὺγ δβδοίίοηβ, ἴον. ψ8 ἤᾶνα 1η]υγοὰ ποηα οὗ 
γοι," ὅς. ὙΤἢθβ8 ψογάβ αἷἱ (ὐοτηπηθηίδίουθ ΒΙΡΡΟΒ6 
10 "6 Ἰονο] ρα δραϊηβί {π6 αἰ86 ἰθϑοίθῦβ : δῃὰ {ΠΕῈΥ 
{1Κ (μαὲ {86 ψογὰβ δἷδο ἤδνε σεΐογθησς ἴο 80Π16 
Οἤδραβ ἀραϊηβέ ἐπ 6 Αροβίϊα, ψ νοΐ δὰ Ῥδδῃ ταδάθ 
Ργ (86 Απη- δ] δ ρᾶγὲν δἱ Οοσιητα. Βαΐ {Π|6 ἰαῦ- 
46} ΟΡίὨΐοη 56 θη8 ποέ μοὶ -ἰυπάθα. [Ι[{ 15 {Π|||6 
ΝΑ, ΤᾺ ἐμδί {Ποὺ που]ὰ αν ὑτουρίς ΔΌΥ͂ βυςἢ 
ΒΟΙΙΟῸΒ ΟἴδΓσῈ5 ἀραϊηϑί δι. ὕδυ!, τι οδα σΠαγϑοῦθγ Ὑ{88 
ἰεαϑί οἵ 411 1140]6 ἰο {Ππθη. Βεβϑιά6β, οπ {1:18 δΌΡΡΟΒΙ- 
τἴοη, ἐφθείραμεν τιυδί δἰρη!ν : ““ψΘΔΘΟ πᾶνα ποΐ (οΓ- 
Τυρίοα ΔηΥ Ὀγ [4188 ἀοοιγηθ68, Ὁς ἀδοοινιησ τοταβ τ᾿ 
ΦΉΙΟΘΒ 15 δοσιον δῖ μαγεῆ : ἀμ! ἠδικήσαμεν ἄοος ποὲ 
{θη δάιηϊξ οἵ 4 [ο] γα ]6 8686 ; [ῸΓ 1 σδηποίῖ [)6 Γ6- 
ξεττοὰ (45 Μίγ. ἴοοκα νου] πᾶν 16) το {πὸ ΑΙΡοβε16᾽8 
τἰοοϊϑίση ἢ) ([Π6 οαϑ6 οὗ (Π6 Ἰησδθβδίπουβ Ῥοβοῆ. [1 18 
( {Π1ηΚ) οἷοαγ ἐμδί {π6 ψογβ ἃγα νοΐ (88 {πὸ δῃοιθηΐ 

οτητηδηίδίοτβ ἤανα ἱπουρῇ) ΒρΡΟΚΘΩ τῇ ἐδ6 
αροΐοσυ, δΔῸΥ πιογὰ 18 ἰἤοδα οὗ δαιηποὶ, υἱοῦ ἐδ 
«Δρόβι16 βθϑίῃβ ἴο ἤανϑ ᾿ιδά 1ὴ πιῖμα (ἰΠουρῇ {6 ο- 
ἹπδηίαίογΒ (0 οί πΠοΙς(6.10), 1 ὅπ. 19, 8. ““ ὙΠ 658 
ἀρλϊηδί τη6 θεΐογο ἴῃ [ογά, δηα Ὀεΐαγα ἢἷ8 δῃοϊηϊαά : 
Ὑ ΒΟ86 ΟΧ ἤδτε 1 (Κδὴ ἢ ΟΥ ψἢΟ56 888 ἤν 1 ἰακϑη 
οΥΓ Ψψίχοηι ἤᾶγο .Ϊ ἀοίτειδεοί 9 ποτ ἄανο.1 Ὀρργοβϑϑθα 
ογ οἵ ψοβα μη αν 1 γϑοοϊνθα δῸν ὑγῦ6 ἴο Ὀἰπά 
ἕ2 16 ΘΥ̓65 {πού κ᾿ ΤΠ6 ΑΡοβεῖ6 πιογεῖν ΓΟ 65 
ἐμαί {μδὲ 6 ἀδδεγυσδίο ΠοΪα ἃ ρίδοθ 1 ΤΠ οῖγ ἘΠ ο ΙοΏ δ, 
ϑίποθ ἢ6 48 ηοΐ, {Κα (ἢ 4196 ἰδδόθοτβ, 668 συν οὗ 
{8ο86 δοί οἢϑ τῇ οἷ ΞΡ ΟΣ ἢν δ] θηδίο ὑπ Δ ΟΠ 
οὗ 4 Ῥεορὶβ ἔγοιῃ {861 ΖὩ] 1568. 4. ἃ. ““,ε ἤδνε 
(45 γοι! ΚΟ) ᾿π] το 20 οπο," ὅ., αγῆδρϑ {86 ψὰ, 
᾿ πὶ δὸ ὙΠοΟρἤγΪ. : δέξασθε ἡμᾶς πλατέἕως, καὶ μὴ στενοχρώμεθα ἐν 
μὲν. 
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ΟΥΏΔΥ ὃ βαίίοῦ γοῃάογοά, “Κψὰ δᾶνθ ἙΕΕΤΊενΕΕ ὩΟ 
ΟὨΘ,᾽ἢ ν!Ζ.΄ ἴῃ {Π8 Θχεγοῖβα Οὐ ΟἿΓ τη! βίθσιαὶ οἶςο, Ὀγ 
ἘΠ᾿ δι 4 0]6 ΠΑγβῆηθ88, ΟΥΓ ἀπά δ ΒΕν ΟΠ ΕΥ." 

2. ἐφθείραμεν 866 Π15 ἴ0 τηθΔῃ : “ΜῈ δανα ψνδϑίε πῸ 
ΟΠ Θ᾽ 5 βΒαιρβίδησα ὃγ δχίογιηρ βιΠ8." Ῥαρηϊπιβ νψ6]]} 
ΤΟ οΓβ [ἱ δαριἑαυΐπιιδ. Οὐδένα ἐπλεονεκτήσαμεν ἴΒ 
Ὑ}6}} ἰΓΔΏΒ]αοα ὈΥ Θοῦ]θυΒ. : “6 ΠΟΘΙ ῬΘΟυ ΠΙᾺ 
ΘΕΛΙΏ ΧΙ ΠΊ118 (48 2 (ογ. 12, 17 ὃς 18. 1 ΤὭδ698. 4, 16.); 
“γψχαὶ ἢᾶνα οδοβίθα ἢ0 ΟΠ6 οἵὗἉ 8 τηοη θυ." ὨΪ8 οδε- 
δίῃ νυ γοΐδγβ (0 ποῦ ἰἢδηῃ (ψῆδί βοπῖα νου]ά οχρίδίη 
1 οἵ) γτϑςοϊνίηρ 8 βεϊρεηά ἴον {π6 οὔϊςοα οὗ Ἰηϑίγυςίοη, 

8. οὐ πρὸς κατάκρισιν λέγω. ΤΠ 856η86 ᾿)ὰ8Β 6ΓΘ 
Βαδη μεϑῖ Ὄχργϑδϑϑὰ Ὀγ Τποοάοτες (δ: οὐ σμικρο- 
λογίαν ὑμῆν ἀνειδίδων ταῦτα ἔφην ; η. ἀ. “1 ἀο Ὠοΐ 5ᾶγ 
118 ἴὸγ σοηἀοιηηδίίοη, ΟΥ ἰο τοργοδοῦ γοῦ οὗ ψδηΐ οὗ 
ΠΡ ΓΑ ΠΥ ἰοναγάβ πῖθ (]δῖδνοῦ γοὺ ἤδνθ βῆονῃ ἰο- 
Ὑγ(5 οἵἢ 6 Γ5)." Ο,τοῖ. ραγαρἤγαϑοβ {Π08 : ““ ΘΟΥ̓ΤΊΡ ΕΥῈ 
ΨΌΒ νΟΪΟ, ὨΟ ἐγαάκποογε, πἰ ἱηρσταύοβ." ΤΠ6 δπίδοο- 
ἄοης ([Ὲ οὔβθῦνεβ) 18 ἤδγθ ρυΐ ὉΓ {16 σοῃϑδεσιδῃϊ. 
ΒΥ τ6 ατθοῖκ (οιησιοηίδίοτβ ὑἢ6 ψοτὰβ 86 δχ- 
Ρἰαϊηοα : “1 88} {6586 {πϊῃρ8 ποί ἴογ γαργοδοῖ, δι 
τοῦ τηοίνοβ οὗ ἴον δηά αἰδοιϊίοη. " Απὰ {Π 15 ἰδύξοσ 
ΘΧΡΟΒΙ ΓΟ Β66818 ρΓΘΐο ρα ]6. ΠΟΙ {Π6 ΒΘ6ΏΒ6 ΤΏΔΥ 
6 θοϊίον Ἔχργθββοα {{ι8: “1 8δν Ὡοΐ (ἢΠ|8 ἰο Πιηΐὶ 
ΒΗΥ͂ τορτοδοὴ οὔ ΠΡΟ γα ν ἴο 6; πὲ 1 ρϑαΚ ΠΠΘΓΕΟΙΚ 
ἴο 8Πο"7 ΤΥ ΟΪαἰπι ἴο ἃ ἰᾶῦρα Ῥίας 6 ἴῃ γοῦν Δ θο 08 
(845 γε ἢᾶνα 1 τηΐΠ6) ; ἔῸΓ, 88 1 ἤδνε Ὀφίογα βαϊά, γε 
ΔΙῸ ἴῃ ΟΌΓ Βοαγίβ, ὅς. Α8 ἴο [16 προείρηκα, 1 15. ῃοΐ 
(0 δ6 ἐπξετργοῖθα 53 ΓΟ] οὗ [η6 σορῷ ψογάϑ, Ὀαΐ 58]- 
ΤῊ] Γ᾽ Ἔχριθβϑίοηβ, ΨὨϊοἢ ὈσΟῸΓ αἱ ὅ, 15, 8, 2. 2, 4. 
14, 18.1, θ---8. 

Ι͂ῃ ὅπ ψογὰβ ἐν ταῖς καρδίαις {Π6 ΡὨΓΔΒΘΟΪΟΘῪ [Β 
βοπιοῖν ΒΔΕ ΊΓγο συ αν, δ, 85 11 Β6ΘιΏ8, ἰἀ το 4]. {{18ὉΓ 
ἐν ταῖς καρδίαις ἡμών (υτὸ ἐστε ὥστε( μιν) συναχοθοινεῖν 
καὶ συξῆν (ἡμᾶς). ἰπάρροα ἐς τὸ δῃὰ ὥστε ἅτε οἴη 
Ἰηἰογοπαηβοά. Ἴἢδ εἰς τὸ συναποθανεῖν καὶ συξὴν 88- 
γΌΠΓΒ Οὗ ἃ Ῥγονθγῖαὶ ργαθο. 80 Αἰὔβη. 249. (οἰξεά 
θγ Ὑ) 618.) τούτους δ᾽ οἱ βασιλεῖς ἔχουσι συδώντας καὶ συν- 
αποθνήσκοντας" Δη4 [ἢ6 ψ6}} Κποστι Ἠογβίίδη ; “19- 
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οαπὶ νίνογα διηθῖη, ἰθουπ) οὔδϑῃ [106 η8. Απὰά 80 
Μαῖκ 14, 81. ἐὰν με δέη συναποθανεῖν σοι, ἕο. 

4. πολλὴ μοι παῤῥησία πρὸς ὑμᾶς. ΤΗΪΐδ νογβ6, |ΠΚ6 
τὴς 1481, 15 πηθδηΐ ἴο βοίϊζβῃ ({16 Β66ῃ}1ηρ᾽ ΠΑΓΒΏΠ685 οὗ 
1Π6 ργθοθάϊηρ ΘΧΡΓΘΒ8ΙΟΏΒ, ἃ8 στενοχωρεῖσθε, χωρήσατε, 
ἄς. ; 4. ἃ. ““Ουἱ οὗ (88 ἴονα ψβίοῖ 1 ὕϑᾶγ ἰο γοὺῦ 
(δπηὰ νοὶ 18, 1 γι ϑὲί, ἴῃ βοπμα ἄθργοα τηὰέμ8],) [ 
νϑῃίυγα ἴο υ86 (ἢ 18 ἰγεβάοηι οὗ βρϑεςῇ ἰο γου, ψῆῃϊςοῇ, 
ον ονογ, 18. ποῖ ἴγομι δὴν 1}] ορίηΐοη οἵ γου, ἔοσ ρτγϑαῖ 
13 ΤῊΥ ΠΟΝΠΝΕ σοποογηϊηρ γοι [0 οἴδογβ, ας γαῖῃ δῦ 
ἴογ γυοι" ροοῦ, δηά βριγιίι4] ἱπηρτονοπιθηΐς." ὍΤΠ6 
ΝΟΓΑ8 ἰο] ονίηρ βθοῖη δα θὰ ὃν ΝΥ οὗ οἰζπιας ; 4. ἀ. 
“ἐ ηοί ΟἦΪγ Ἃἀο 1 δοαδέ οἱ γου ἴο οἴδογβ, θα γοῸΓ 8ρ- 
ταδὶ ργορτο88 ρσῖνοβ πὲ (ἢ6 σγοδίθϑὶ ργίναία οοηϊ- 
͵7ογέ ἴῃ 411 τὴν δΠ! ςἐοη8.᾽" 

4, παρακλήσει, ϑοίασο, οοπιζογέ. ἼΠΘΓΕ 15 ἃ ΟἸπηᾶχ ἴῃ 
καύχησις, πεπλήρωμαι παρακλήσει, Δῃ ἃ ὑπερπερισσεύο- 
μαι τῇ χαρᾳ. (ἢ παράκλησις ἵ ἴανα Ὀείοτα ἐγεαίθ. 
Ὑπερπερισσεύομαι, Μ ὮΙΟὮ 4180 οσοιιΓβ δὲ Βοιῃ. δ, Φ0.. 
18. ἃ ΨΘΤΥ ΓΆΓΘ ψοΟΓά, οσουγηηρ (1 Ὀε]θνθ) ἢο ὙΠ6ΓΘ 
υυΐ τη δὲ. Ῥαι]. [ηδδ6α {ποτα 18 ποιῃΐηρ {Κὸ ἃ θυ 
{π6 ὑπερπερισσῶς ἃί ΜαδΙΚ 7, 87., ἔτοτη ψ ἢ οἢ 10 δρ- 
ΡΘᾶΓΒβ ἰἢδί (ἢ6 ΘΧργθβϑϑίοη τν88 ἴῃ ι.86 [ἢ {Π6 σομηηοῃ 
ἀϊδϊθοῖ ; δουρὶ 1 ἀϊὰ ποῖ Ππὰ 118 ΨΑΥ ἱπίο {Π6 
ΟἸδϑϑῖοδὶ πυσιίθσβ, η0Ὸ ᾿πηἀθοα ΠΟΝΟΣ 186 8ἃη ὑπὲρ ἰῃ 
οομῃροβιίοη ΨΜὶ περὶ. 8. Ῥαὰ], ἢονανογ, ἔγοῖη 
ἐἰο ἐετνόηον, οὗ 8 ἰϑπιρογαπιθηΐ, ἔβα ΏΕ}Υ ΘΙ ρ]οΥς8 
(18 ὑπὲρ ᾿ῃ ΘΟ ροΟϑβ (ΟΠ, 88 ᾿Π ὑπεραυξάνω, ὕπερεκεκε- 
ρίσσου, ὑπερεκτείνω, ὑπερλίαν, ὑπερνικάω, ὑπερκλεονάϑω, 
ὑπερυψόω. ΤἢΘ οἴδποῦ βδογθὰ ΨΎΙΘΙΒ 086 ΒΟΆΔΓΟΘΙΥ 
οπ6 οὗ ἰπθπ).. δῖ, 1Κ6, Πονανοσ, [88 ὑπερεκχύνω, 
Οοβρ. 6, 88. Τα οοηϑδοϊαἰίοη δηὰ ἸΟΥ̓ ΠαΓα τηρη- 
οηεά ψογα ἀουθίο88 οσοαϑίομθα ὈΥ (Π6 δοοοιηῖ 
Τιίυ8 Ὀγουρδι οὗ ΤΠ 6ὲγ 8ἰδίθ. ; 

4. ἐπὶ πάσῃ τῇ θλίψει ἡμῶν. ΤΠ ἐπὶ Βοβαππι. γθη- 
ἀ6γ8 ροϑδέ. Βαϊ ιἴ γδίῃδγ 8Ιρη1Η685 αἕ, ἴπ, Πάδον; ἃ 5ὶρ- 
ηἰβοδίίοη ἔουπα βοιηθίϊηη68 ἴῃ {116 (4 58108] ἩΓΙΈΘΓΒ. 
Ιε 15 ψ6}} οὐβοινθά δ. Βοββθητῃ., {πδὶ [Π6 ΑΡροϑίϊ!ε, 
αἴγογ τηθπιοπίηρ [18 ροποραἐίν, Ῥτοσθοάβ ἰο Ἔχρίδίη 
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ῬϑΓ  ΌΪΑΙΥ ψν δὲ ψογο {π6 {Ρυ]αιὁη5, δηα {πα 
οτἹρίη οὗ (ἢ 5 Ια 688. 

ὅ. καὶ γὰρ ἔλθοντων ἡμῶν εἰς Μ. “ὝΠεη, 20» ἴπ- 
δϑέαποο, Μ6 ψΜοηῖ," ἄο.; ἴογ {|81 β6θηβ ἴ9ὼὸ 6 ἰδὲ 
τησδηΐηρ' οὗ γὰρ. Οη {Π6 [δίηρ' [8661 β66 Αςῷϑ 90, 8. 
864ηη. Δη ΒυΡΓΑΙ, 16. 
ὙΤῊΘ οσργαβδίοη ἡ σὰρξ ἡμών ἴῺΔΥ 6 σοιηραγοάᾶ 
ΠῚ ΒΙΠ1113Γ Ὁη68 δἱ 9 (Ογ. 9, 12. Αςοἰβ 20, 283. ἰηΐγα 
8, 18... 411 ψ ΒΙΟΝ βανουγ οὐ Ηορτγαίϑ ; ἔπ6 ὈΟΑΥῪ οἵὕὉἉ 
{Π 6 8οι}} θαΐηρ' ριι ἔογ {π6 ρόγϑοη. "ΓῊΘ 86η86, (ἢ6η, 
18 ΒΙΠΊΡΙΥ, ““ 1060 ἢδά ΠΟ γεϑὶ,᾽ ἡδιηεὶυ, ἔγοπι (ἢ 6 ρ6Γ- 

δὲ Ρογβθου 005 δηα μοί οὗὁ οὐὔγ ΒΙΓΓΟΓ δηά τηγδ- 
δρ πὴ Ἃ ἔοοθβ, τῆ 6 76 γ)18 δῃηὰ εἴ ὅρὰ Ζοαϊοίβ. ᾿Αλλ᾽ ἐν 
παντὶ θλιβόμενοι (8.1}. ἐσμεν). Ἠΐδτγα πιυδὶ Ὀ6 ϑυρρ]6ἀ 
τόκῳ, ΟΥ χρόνω, οΥ ὈοΐΠ. Θλιβόμενοι πη} Ὀ6 ΓαΠπαοΓοά: 
““ς ῥγβββθα ἄοσψῃ ψι ἢ δ οι οη." 80 βυργά 1, 6. δηά 
4, 8. ὮΘΓΕ 8566 (Π6 ηοίεβ. 

ὄὅ. ἔξωθεν μάχαι, ἔσωθεν φόβοι. ὙΠοῶ6 ψογεῖβ 816 
᾿ὀχρίδἰηδά ἰπ ἴτὸ τγᾶγ8. δϑοῃΊ6, 88 (Π6 δπίϊθηι (οπι- 
τηδηΐδίογθ, δηά, οὗἩ τ τηοάογῃ ομε8, ( α]ρίδη, Ἐϑί,, 
Ψογϑβί., δοίαίοσ, δηά οἴποῖβ, ἰακα {πὸ ἔξωθεν ἰο Πᾶνα 
γοίδγθῃςσο ἰο ἰΠ6 ορροείξίοη, οΥ μη δοίευογς, Ὀο᾿ἢ 16 ν.8 
8ηἃ Οἰδηΐ]ο; δηά [6 ἔνδοθεν ἰο ἰἢ6 ἔδαν ἴσοιη ἔδ [56 
[αδοΐῦογβ, [681 {π6 ψοακαὺ ὑγοί θη βῃουϊὰ θ6᾽ ἄγανῃ 
ΑΥ ὈΥ {Π61γ βοάπσιίνο ἃγῖθΌ. Ἂηά, ἴῃ δαὶ νίαν 
γοῖίκ. οἰΐεβ πυσγά. 7, 71. ἐλπίσας --- χειρωθῆναι σφί- 
σ!ν---διὰ τὸν ἔνδοθεν τε καὶ ἔξωθεν κατὰ τὸ εἰκὸς γενησόμε- 
ψον θόρυβον" “Ὦστα (ἢ 6 ϑ0}ο)]. ὀΧχρ[ αἰ η8 : τὴν πόλιν ἔνδοθεν 
τετεθορυβημένην διὰ στάσιν, καὶ εθωθεν διὰ τοὺς πολέμους. 
Οεδογβ, 48 Ρίϑς., γογϑί., δπὰ πηοϑὲ γεοθηῦ (οι θηίδ- 
ἰογϑ, δα {Π6 ἔξωθεν ἰο ἀδηοίθ ἐπα ὈΟΑΥ͂, ΟΥ Ἔχίογιον 
δίλίε δηά δἰ(υαζοη ; δηὰ ἔξωθεν, ἴτπ6 πιηά οὗ Ῥαυ]. 
ΒΟ. ᾿ηἰεγργοίδιϊοῃβ, ἱπάθθά, ἅτε ϑβϑπρροτγίεα ὃν {Π6 
ι.5115 Ἰοα 6 ηα1], Ὀὰῦ {Π6 ἔογη6 Ὁ ἴδε οτα τἄδη (πα [δἱ- 
᾿ἴογ ς βίποα ἔογ ἔξωθεν ἴῃ {Π6 8686 ψἤϊοῦ {πὸ γεσθηΐ 
Οοπιποηΐδίοῦβ ἀδδίρῃ ἴο 1{ [ποθ γ6 15 ἢο ἀδοϊάρα δυϊδο- 
αν ; νογδᾶβ ἴῃ τἢ6 ΟἿΟΓ 5Β6Ώ80 1[ἴ 15 ΠΟ] ΘΒ ΟΏΔΌΪΥ 
866 Βγ (86 Αροβι!8 ; 85 ἴῃ 1 Τίηι. 8, 7. δεῖ δὲ αὐτὸν 
μαρτυρίαν καλὴν ἔχειν ἀπὸ τῶν ἔξωθεν. Απᾶ ἔσωθεν, 

νΟΙ,. νι; ΟΝ ἜΝ τ 
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ψ]Οἢ τλυβὲ 6 ἰηίογργοίθα δοοογάϊηρ ἴο {6 8686 
αϑϑίσησι ἴο ἔξωθεν, [Π6 ρΡ] ΓΑ] Φόβοι 18 (1 181ηΚ} τηότα 
Δρτθο Δ Ὁ]6 ἰο {π6 ἰογογ ἤδη (ἢ6 ἰδίζεῦ Ἰηἰογργείδ- 
«ἰἸοη. Οα ἰδΠ686 δοοουπίβ, ἤθη, δπὰ Ὀδοδϑιιβα 1 18 
βυρροτγίοα Ὀγ {Π6 υηϊ6α δυϊδογίυ οἵ (Π6 δη(ἰθηΐ5, 1{ 
Β6 68 [0 ἄσβοτνο {Π6 ργείδγθηςθ. Ὑΐ 1{ 15. ἢοΐ 1π|- 
Ροββίθ]ε {πὶ {ῃ6 Αροβεὶα 84 δοέλ ἴῃ ἢ15 τηϊπά. 

. 6. ἀλλ᾽ ὁ παρακαλών; τοὺς ταπεινοὺς ““ Βυϊ οὐ, ψῆο 
15 {Π6 σοπγίοτίογ οὗ {πΠ6 αἴ Π] οἰθα, σομμξογι ε( ̓.8 ἈΠΩΘΓ 
(ἢ686 {γ1415, ὈΥ [Π6 σοηγηρ οὗἉ Τιία5, ψΒΙΟἢ ψ͵188 βυ Εῖ- 
εἰδηΐ ἰο ἀϊδββίραία οὖν αἰπίοιοη.᾽ ΤὍΤη18, ΤΠ ΘΟΡΥΪ. 
ΟΌΒοΓνο8, 88 ᾿ηρηἰϊοηρή, ἴο 4ἀο ΤΙϊ8 ογοαϊς ἴῃ {Πποὶγ 
ΘΥ68, ΔῃηΠ Ἔχοῖῖα {ἢ 6 ῖγ σανογθησθ [ὉΓ ἢ. 

ἤ. ἀλλὰ καὶ ἐν τῇ παρακλήσει ἢ παρεκλήθη ἐφ᾽ ὑμῖν. 
ΤΠΟΓΘ 18 βοιῃθίῃ!ηρ, ἴῃ ἰπ686 ψογά8 ποῖ ἃ }{{|6 ἀν Κ- 
ψναγάὰ, δὰ νψῆδί 6 βῆοιυ]α ἤανα Ππ{|6 ἀχρθοῖθα. ἼἢΘ 
86,86 ἰ8 ΤΟΪΘΥΔΌΪΥ οἶραγ; δυΐ ον ἰο οδέαδέξδἠ 1 οη 
ΔΏΥ ὈΓΙΠΟΙρ]68 οἵ σοπϑίγιοιςίοη, 18 πο δᾶϑῦ. Τῇ 
“θε8ὲ ὐις8, 8386 Οἵγοῖ. δῃά οἰἤθυβ, βᾶὺ (πὶ παρακλή- 
σει 15 ρυΐ, ὈΥ ἃ πιοέοποπιῃ οὐ ἐξ διιδ)θοΐ, οὐ ΌὉΥ α τιδ- 
ἑαίορὶδ, Βιι6}} 85 18 ἰοι πα 6ἰβονῇ ΓΟ, 1. 6. παρακλήσει ἰ5 
ἴο Β6 ἰαΚϑὴ ἔογ (86 παγγαέΐοη Οὔ [ἢ παράκλησις. Δπὰ 
{Π15 15 ϑυρροτίοα ὃν Τ Προρἢγ}., νο ἴΚ68 {πΠ6 ψογάϑβ 
ἃ8 Ἰ υγιδη ἰἢυ9; ἀλλ᾽ ὅτι καὶ τοιαύτην τὴν ἀρετὴν 
ὑμών ἀπήγγεϊλεν, ἐξ ἧς καὶ αὐτὸς παρεκλήθη, τουτέστιν, 
ἐχάρη ἐφ᾽ ὑμῖν, ἀποδειξάμενος ὑμᾶς διὰ τὰ κατορθώματα 
ὑμών. Ῥεγβαρμδβ, πονεῖ, {88 8686 τῇδ 6 ΘΧργθββθᾶ 
{Π.8 :. ““Ὀυΐ 4180 1η (Π6 σοῃιίοτί δηἀ 10Υ ψἱτἢ ἡ ϊοἢ 
ἢςβ τριρος ΟΥ̓́ΘΓ δι τὸ ψ ἰς ἢ [6 ᾿πηρατίοα ἴο π|6) 
ο 6] Πρ’ τη 6,᾿ ὅζο. δ. νογ. 18. ἐχάραμεν ἐπὶ τῇ χά 
Τίτου, 1. 6. ἃ (ὴ6 7ογἕι!] Δ ἱηρ8 ΝΈΟΝ ΤΊρας ̓ ἀδυυφας 

ἤ. τὴν ὑμῶν ἐπιποθήσιν. δοιηθ ἰηξογργοῖ {Π|8, “ γοὺγ 
ἴονα ἰοναγάβ πη6. ΟΥδμογβ (Ν1}} ΓᾺΓ 1685 ργοῦδ 101) 
“. γοῦ ἀδϑίγθ ἴο σγοίογῃ ἰἢ6 δθι.368 ψῃϊ ἢ Γ δά σοη- 
ϑυγοά." Βυϊ Ὀοίἢ {{|686 ἱπέογργοίδεϊ ἢ ἃγὰ ἰοο δτοὶ- 
ΓΑΙ. Τῇ πηοϑί 5 ΠΠ|Ρ|6 δηα ἡδίυγα] δθῆβ6 1Πδὲ σδη 
δ6 ἀεϑισηδὰ ἴο {Π6 ψογὰ Πογο, δηὰ δὶ νϑσ. 1]. 15 {δὲ 
δαορίεα ὃν {Ππ6 δηζοπὶ (οπηπιρηϊδίογβ 8Πα 80Π16 τηο- 
ἄδτηβ, 8ἃ5 τοί. δῃὰ Βοβθῃμ)., ὨΔΠΊ6γ, ““ ἀδβῖσα οἱ 
βεείηρ γοι!." Απηά (Π8 16 σοπῆγπιδά ὈΥ ἃ 8ἰῃ}}1Σ ι186 
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οὗ ἐκιποθία αἱ Άοη. 15, 288. ὙΒΘΟΡὮΥ]. Ἔχρ]δίηβ 1{ 
τὴν σφοδρὰν ἐτιβήτησιν. 

7. τὸν ὑμῶν ἀδορμὰν. Βγ [ἢ 5 βοῖπα ψοιυ]Ἱὰ υπαογϑίδηά 
»επϊέεηοε 70. δ'π. Οἰογβ, ΨΠἢ τοῦθ γϑαϑοη, γέ 
3 ν δἱη, '. 6. τῃδι τ Βαὰ θεϑθη οοιῃπη 64. [1 Βθβιη8, 
᾿Ἰπἀ66α, ἴο να θ6θῆ ἃ σοιῃθίποα ἔδο! ης, σοηδίβιϊρ 
οἵ τηουγηϊηρ᾽ ον ΘΓ 8[η, δΔηΠ ἀφερ τερτγοῦ {πᾶϊ δὴγ τϊης 
βΒῃου ἃ ἤανθ Πδρρϑηθα ἴο Κεαρ {πεὶγ θοϊονοὰ Εδίθογ 
ἴῃ Οοά ἴτοπι ν᾿ ϑἰης [πο . Γαδ ἰογπὶ η ααροϑίϊοῃ 18 
ἃ ΨΘΙῪ Βίτοηρ ΟΠ6, 8η4, 88 ΤὭΘΟΡὮΥ]. οὔβϑογνθϑ, ἱπη- 
Ροτγίβ. π|ο78 ἰδῃ δάκρυα. [{ 15 ἴῃ Μαῖίΐ. ῷ, 18. Ἰοϊποά 
ΨΊ κλαυθμὸς. ᾿ ͵ 

7. τὸν ὑμκῶν ϑῆλον ὑπὲρ ἐμοῦ, ““γοιγ Ζραὶ], δῃά ψ6}} 
δῇοοίοη688 ἰοννα 8 τη6 ἀρϑίηδι σδἰαπχηϊδίοσβ, δπὰ 
γουγ ἀαδβῖγα ἴο (ὉΠ]. 41} Υ ᾿π] πο ]οη8." Βοίἢ {686 
Ρδγίϊουΐασβ οὐρης (1 {πη Κ) ο. θ6 υπ!64, ἰδουρσῇ 
Αἰπιοβί 4}} (ὐοπηπηοηίδίοτϑ δαραγαίθ {{}6Π} ;. βοπλα ἰδ κίηρ 
ΟΠ6, 8η4 βοῖη6 {6 οἴἢευ. [{ 15 ψ6]} οὐϑογνθά. ὈγῪ 
ΤΒΘΟΡΉγ]. (ράγι νυ ἔγοιῃ. ΟΠ γγ8.) {πᾶ (Π6 Αροβι})6 ποῖ 
ΟὨΪΥ 5808 18, ἴο ἢ68] [{)}8 5:Γ|068 οὗἁ ἔὈΓΠΊΘΓ γεργθἤρη- 
80, Ὀυΐ 848 σϑϑ]}γ ρσἰνίηρ ΔρΡργοθδίίοη ἴο τὰοβα Ψ ΠῸ 
δὰ σοπάμοίοα τῃδηηβεῖνεβ δερῃϊ; τὨουρὶ {πὸ γα 
τὶς Ὀ6 δ'80 βοῖηβ ρϑῦβοῃβ 1|]. αἴδβοιίεα ἰο ἢϊπι, δή 
ΠΏ ΟΥὮΥ οἵ {Π656 ργβῖβ6εβ8.. Υϑί ἢ86 ἀγανβ Π0 ἰην!ϊ- 
Ο0}8 αϊδιιηοξοη ᾿Ὀεΐνθοη ἰἤσηῃ, Ὀυΐ πᾶ κο8 Ὀοϊῇ (ἢ6 
Θησοεηϊη8 δη [6 σΟΏ80Γ68 ΟσΟΙΏΟη Δα [ἢ πηραϊΐο, 
Ιρανίηρ 1ὑ ἴο (ἢ6 σΟΏΒΟΙΘΠςΘ οὗ δδοἢ ἴο Δρργοργιδῖθ ἴο 
ΒΙτη56 1 νῆδι Βεοηροά ἰο ἢ." 

ἡ. ὥστε με: μᾶλλον χαρήναι. Α ΝΟΥ ὈτΙοῖ, δηά [ῃσ6γ6- 
ἔογτε βοιιαν δὲ οὈβϑοῦτα αἰαιι86, ΜΝ ὨΙΟἢ 18 ἜΧρ] απο ὮΥ 
ΤΒΘΟΡΏὮγΪ]. ἰῃ8 : “ Δηά, 1[Πουρῇἢ γϑ]οϊοῖπρ δῦ ἢ18 ῥτὸ- 
5666, {6 πιοΓα σγο]οϊσθα δὲ νηὶ ᾿6 το] ἀ π|6. Γ6- 
Ξρεοίηρ γου. 

8. ὅτι εἰ καὶ ἑλύπτησα ὑμᾶς ἐν τῇ ἐπιστολῃ---μεταμελό- 
μην, ““ Πογείογο 11 ὄἀνογ αἰά. ρϑῖη γουτγ, ἔθ} ηρδ ἴῃ 
τ1Π6 Ερ!΄5:16 (]οἢ 1 ν τοῖο ἴο γου) 1: ἀο ποΐί- (μον) 
τοροηΐ ; 1πουρὴ 1 αἷά τορϑηΐς (ἀυσίηρ [ἢ {ἰπ|6 Διο σ 
1.ἢδα ϑηΐ ἴι οὔ, δΔηά θείοιο 1 ἐὰν Τιίυ8), Οη {π6 
8686 ΟΥ̓ {686 ψοΓ8 1ὑ 18 ὨΟΐ ὨΘΟΘβΒΆΓΥ ἴο πιϊηυςΕ ] 
ΤεΕῆηδ ΟΥ̓ ργοβ8. Εὸγ, δἷϊεοσ πιακίηρ ἀὺ6 Δ] ονδηοα ἴῸΓ 

ν ὦ 
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εἰ ἰαχὶεγ οὔροριιζαν ρἢγαβθοίοργ, [ἰ σαπποίρε ἱπέδγγοά, 
Ὀθοδαβα (Π6 Αροϑε19 ἔε 1 τορτγοῖ, {88 ἢ6 δὰ ψτγῖοἢ 
ψἢ υηάϊια6, οΥΓ τυπ]υδὲ δεν γ. ΤΠ6 ψαγ-Ὠδαγίοα 
Κιηά 685 οὗἉ [15 ἀἸβροβιίιοῦ πρῃϊ ραπογαία {πᾶὶ ἔδο]- 
ἴπησ, «Πουρῇ, δπηίει ιν πρδλϊ πη, 1 γὸ υὐνδγγαηίθα. 
ὝΜΠοΩ, πονανογ, ἢ6 ἰουηά τῃ6 ροοὰ ἢ΄58 ΝΕ }]-πηδδηΐ 
τοῦυ Κοβ ῃδά ἄοῃθ, ἢ νοι ἀρδηάοη 4]] 66] ηρβ οὗ 
Γοργοῖ, ὙΠΘΟΡΊΥ]. 88 γ8 ἢ6 80 βροδῖκϑ, μοὶ 48 ἢδν- 
Ἰῃρ, το αν τουκοά ἰπθῖ ἰοὺ βανθγεῖν, ὑυΐ ψῇἢ 8 
νον ἴο ταῖϑ6 [6 δῃησοοίμυτη {δα Ὠρῆοτ. Βεΐ {818 18 
οὔδ οὗ ἴῃο86 ἱηροηίουβ θυΐ 90 τοῆηϑα ἔδηοῖοθ τ ῃ]Οἢ 
ΨῸ ΟΟΟΔΒΙΟΏΔΙΥ τηθοῖ ψιτ ἴῃ τἢ6 δηζθηΐ (ὐοπι- 
τηθηϊδίοῦϑ. δ 

8. οὐ μεταμέλομαι, εἰ καὶ μετεμελόμην 15 τοηἀογεά Ὀγ 
Οτοῖ : ““ποη ἄἀοἶθο, φυδιηηθδη ἀοἰι τ} 1,᾿ ΔΙ ΕΪΥ, 
ψθθη 1 νὰ5 τ ηρ, (Π6 ἰοιίαγ. (866 4 (ον. ῷ, 4.) 
Βαΐ {18 18 ἀοίϊηρ' ἴοο ρσγεαῖ νϊοἴδησα ἴο {Π|6 Ρ]αἴἢ 5688 
οἵ μετ. ἴο δ6 δά πηοα, Νὸοῖ ἱπάοϑά 18 ἔβ6γθ 8ὴγ ἍΠ- 
δου ἐγ ἰῃδὲ τοαυΐγοβ ἰο Ὀ6 γτοιῃονθά ΒΥ 80 ἀδβρεῦδίβ ἃ 
ηθίποα. ΑΒ ΠΠΠ|6 πδσθβϑαγσν, δηἀ 811}} πηόγο οδ͵θα- 
(ἰοη806, 15. {πΠ6 τηοάα Ὀγ ψῃϊοἢ Ποᾶάγ. πουϊά οἰυνάδ 
πε αἰ υ ΠΥ οὗὁ Βαρροβίηρ' ΔΩΥ δείιδὶ ηΐδηςο οὗ 
ψαΐ 89 ἀΟΠ6 τα {ῃΠ6 συϊάδησε οὗ (ἢς δρίπε. 
Ἣδ τοπάρθιϑ: "" Ηονδνογ δηχίοιιβ 1 γμισὴῆέ δεογε 
ἢδανθ Ὀθθη." Ὑεῖ ᾿18 ον Θχοο] ]οηΐ Ἰυάριηθηξὶ δηά 
Βοοά ἰαβῖθ, οὐ δίζϑγ τπουρῃίς, ρυϊάεα πὶ ἰο 186 
'“ἐγμέλ, ψὨςἢ γοῦ Ὠϊ8. ΠΥ τη8646 ὮΝῃ Ποϑιαία ἴὸ 
δ γαοθ. ““ ἴτ πιᾶαν (8:10): η5 ἢ6) αἰβο 3:0} ΠΥ ἃ ἀϊπά 
οἵ νεδδριτυϊηρ' οἵ Ὠδαγί, βαίιγαὶ ἤθη (6 τοργοοῦ, ἰον- 
ἜΝΘΥ ὨΘΟΘΒΒΔΓΎ, 18 ρίνθη [0 ἃ ΡΘΙϑοη οὔθ θη ΕΪΥ 
Ἴονο9, νῆογο (ἢ6 ανϑηΐ ἰ8 ἀυδ]᾽ ου.5, ἃ 1η {Π18 ᾿Ἰηβίδῃησο 
ἀπ πῖρης Ρ6. [185 γειπδγκοα ὃγ Ῥεῖβ. : “Τηΐογ- 
ὈΓεΐεβ, ααϊ ρυϊδηΐϊ, δἰ σΟὨΒ1]Π11π Βου ὈΘη4Ἱ ορ᾿ βίο Δι, 
τ 6)ὰ8 ΘΟΉ511 ραρη!Π  οηίίαπη, οἴ ρορη θη 85. Ροοπἰθη- 
ἄδτη ἂδὖ αῇῆδίι βρί γἱΐι15 ὃ. [11586 ργοίδθοίδπι, ῬδΥΠ ΠῚ 
'σοηϑοηίδηθδ ἀΙ 6 νΙἀοηίυγ," Βυΐ τῆα τοπιθᾶυ ἰοὸ 
᾿ΝἨϊΟ (ἢ ᾿ἰεαγτηθα Οομπητηρηίδίοι αἰϊυ468 ἰ8 ἴοο υἱο- 
Ἰθηῖ ἰο 6 τπουρἢὲ οὗ, )Δπἃ πιοβί ᾿γγόνογθηΐξ ἰο Ὀ6 ΠΙηϊοα 
αἴ. ΕΗ ἰ5 βίγσδηγζο πὶ ἢ18 δοιιίθηθ88 414 ποῖ δὲ Ὁἤσο 
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βῃονν δία), (π2ὲ (6 ἑπορέναξίοη οὗ ἴῃ Αροβέὶβ δὲ αἱΐ 
ἐλε ἐΐγεθ ἐΐπεθσ ἰβ ποί ἴῃ ἐπ Ιϑαϑὲ αϑδοιβα. 

8. βλέπω γὰρ--- ὑμᾶς, ““ ἘὸΡ 1 πά (οΥ υπβετείδηά) 
τῆδὲ αι Ἐρίβι]6 ἀἱά σῖνα γοι ραΐῃ, (δουρῇ ἰΐ ψογὰ 
Ναΐ ἴον ἃ βϑῃογί 8ϑ6δβϑοῃ,᾽ [15 τοιηδγκοα ὃν ΤὨδορηγΙ. : 
πρὸς ὥραν ἡ λύπη; τὸ δὲ κέρδος διηνεκές. 

. 9. νῦν χαίρω, οὐχ ὅτι ἐλυπήθητε---μετανοίαν. Α 80ῃ- 
ἐἰπθηΐ τηογα ἀο]ϊοδία ἐμδη {ΠῚ8 18 ποί (88 [ΔΓ 88 1 γϑ- 
τ 6) ἴο ὃ ἐουπηά ἴῃ {Π6 ΨἢΟΪ6 γαηρα οὗ ΟἸδββίςδὶ 
Ἠϊτογαίυγο. Τῇ ψογὰβ ἃγα ΝΘΥῪ Ὑ76}} ραγαρῃγαθοα Ὦγ. 
Ποβοητῃ. τἢ8: “ ταίδ ἔπ τι ἢ] γι βεἰα νοβίγα, Ποῖ 
ἴῃ 86, 564 αυδίθηυϑ ΡῈΓ 68πὶ ἀφο αγᾶβε 8 νεϑίγϑηι γο- 
410 1Ι5οθη 8. δ'66 4130 ἴπ6 οἴμογ Οοιμηερηίδίοι. 
ΤΒ6 ἀε]ίσδον οὗ {π6 Ἔχργοβϑϑίοῃ ἢδ8 θθθη ἃ΄οῇα β6θῆ 
ΒΥ (Ἰγυβοβί. Ηδθ οὔβεγνοβ [ῃδί [9 Αροβίϊβ δββοσι6β 
(Π6 τὸ λυπῆσαι ἰο (6 ΕΡίδι16, γοῖ ἀο68 ἢοΐ ΘΧΡΓΟΒΒΙῪ 
ΒΑ: ““ὈΡα [ Γε]οϊσρά (Πα [ἃ θεποβεβά γοα ;" βουσὶ 
{Ὁ τᾶϑ ἴσια ; θὰΐ ρσίναβ ϑυιοἢ ἃ ἀοἰϊοδία ἴυὐγῃ το τ 6 
ἘΧΡΓΘβϑιοη 885 ΓΔΕ Θϑογῦ68 1{ (0 {δεὶγ οὐ Κοοά 
θα! ησ. Τι8 γθηδγκ, ἰπάθϑά, 15 ἴῃ {Π6 ϑρίτ οὗ [56 
Οὐ οἶδ, δυο 885 1 ψ88 ργοίββϑαα ἴῃ {ἰἱπ ϑὅσῃοοὶ οὔ 
ΤΙ, οηρίηιι5 πα ἴῃς οἴδον τρηςΥ Αὐὶβίδγοῃι οἵ δηθῃι 
εἴπηθ5. Ὑπεοάοτγοί ρδγαρῆγαβαβ {ἢπ8 : ἐγὼ δὲ χαίρω, 
οὐ γυμνὴν τὴν λύπην, ἀλλὰ τῆς λύχης θεωρῶν τὸν καρπῶ" 
ἡ λύπη γὰρ ἐκείνη βεβλάστηκε τὴν ὁπαινουμένην μετα- 
γοίαν. ' 

8. ἐλυπήθητε γὰρ κατὰ Θεὸν. Τί δΒ6 86 οὗὨ [ἢ)686 
ὙΓΟΓ3 5 δον δὶ οὔβοιιγα. Βοβαηιη. γοράργβ (88 : 
“ς« ΤΑΙ]: 6δηϊπὶ {γἰβυϊἰἃ οί δῇδοι, οὐ] [6118 δίς ΟΣ 
οἱ βιιᾶβοῖ ἔπ." νοὶ, ““ αυὰἃ Ποῦ δἴοθγα βοϊοῖ ἢο- 
ταΐϊηος." Βυὶΐ {δὲβ δοϑῖ}β ἢδγβῇ, δηἋ 19 {{}6 ϑυ {8016 
ἴο {ἢ βο6η8δ6 οὗ κατὰ, νὨϊοὮ τη8[ὲ ἤ6Γ6 δνα 109 πϑυδὶ 
εἰστηβοκίίοη, δι έαδίῳ ἐο, σσηΐογπιαδίῳ εὐἱέλ, ὅς. ; δῃὰ 
80 ἰξ δθείῃ5 ἰο ανα Ὀδθη ὑπαοιβίοοά Ὀγ (ἢ βηϊθη.8. 
ΤΠπ5 Οὔευμῃ. οὔδοσνοθ, ἰπαὶ ἐῤὲδ 15 106 ἡ καλὴ 
λύπη, ψίοτοα8 ἐπ κατὰ ἄνθρωπον λυπεῖσθαι 158 κακόν. 
Τλοσθητ. ταηδγκ8, τμδὶ ἰδοῦ 18 τηθδηπί, ἃ ΒΟΙΙΟΥ͂ 
ἰοῦ ΔΓῖ868 ἔγοιη οϑῦδες ουἱ οὗ πηϊοῖ οἀ νου 
ἔἶανα ἴὰ ἀτγίδρ, δῃά ψῃϊοῖ δ8. 16 εἰροίσ. χη οὶ ΒΘ 
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αἶβι65 {πΠ6 πὶ ἰὼ ἢανθ. ““Νον (σοπίϊηυδβ π6) Οοά 
ΔΠΠἰοῖ5 ἤθη Ὀγ οαἰ απ} 1658 στ {86 Ἰπίοηΐϊ οὗ ψοσκίηρ 
Γοϊογπιδζίοη οἵ πιη, δηἀ ργοποίϊηρ {ποῖγ τὰ 6 ἢ8ρ- 
Ὀἶη655." ΤΙν8 ἰ5 ἱπάθαι νῦν ἔτι ; θυΐ {Ππ6 λύπη ΒεΓΘ᾽ 
866 Π18 5Β᾽ΠΡΪΥ ἴο ἀδηοία ἴῃ6 ρμαΐπ ἴπΠῸΥ ἴδ!᾽ δἱ {Π6 
τοργοοῦ οὔ τῃ6 Αροϑβίϊε ; δηὰ [ἢδὲ νν8ἃ8 κατὰ Θεὸν, θ6- 
σϑιι86 {π8 (οηάδησΥ δηά γαβυ]ὶ οὔ 10 νν88 τηογδὶ γθ- 
ξοτιηαιίοη, δηά 4 {6 σοηϊογηηρα ἰο {ἢ 6 ν1}} οὗ σοά. 
6 ποχί ψογάβ, ἵνα ἐν μηδενὶ ϑημιωθῆτε ἐξ ἡμών, 
8Πον" (Π6 γεδοέξ, οὐ οοηδεφμεηοθ οἵ {πᾶ ν᾿ ΠοΪδβοπια 
ρΡαίη ; ἵνα θείην ρυΐ ἔογῦ ὥστε. Ἐοβθηηι. ἰὰγ8 ἀονῃ 
{ἢ6 86η86 {8 : ““94π| ΠΟ ορῃβ ἔν, ἔλία!1 ραρῃᾶ οἱ 
βηογῦο συοάδπι ΟΘΟΓΡΟΙ8Β δἥσογ βοηίθβ." Απά ἢ 
Δἀάἀβ : ““ φιιοά αυὰ ἀυδ᾽ὲ δος! !85θῖ, δὶς δυοίογι8- 
ἴδηι Αροϑβίο!ὶ ἰϑηθγὲ βργθνίββοηί. ἢὴ6 δ)υβηιοῦ! [8- 
181} οἱ ᾿πυδιϊαῖο ροθηθ ρυὈ] 160 ρσθησγα δριίυγ, 1 Φοῖ.. 
ὅ, 16. Βυῖ |}8 866π|5 ἴο θ6 ἰοιιη δα ἴῃ οζγοσ. Τῇ 
ἴϑγ ΨΜ1}} ὈΥ ὯΟῸ πηθϑη8 ψαγγδηΐ ΔΗΥ͂ 86 ἢ 86η86, ΧὨ ϊοἷ 
νον 8 βοιῃθιπίηρ, ἴοο βθιΐοιβ ἰο ΡῈ ἰηϊγοάυσρα οὐ 
βυ ἢ Ἰη80Π οἰ οηΐ σγουηάδ8, δηὰ 18 ἀδβιϊἀ{6 οὗ ΔΏΥ δὺ- 
1ΠΟΓῪ ἔγοπι οἵδ ὺ δηςθηΐ οὐ τοάεγῃ (ομητπηδηξδίοῦϑβ. 
Ιη ἔδλοϊ, (Ὠουρἢ ϑημιόω 515} }Η.65 ΡΓΟΡΟΓΙΥ ἴο ἡφυδο ἃ 
τπμὶοέ, οὐ ριιπὶδἠπιοπέ, πα δημία ἀδῃοίεα8 ἃ τηυ]οεΐ, γεῖ 
η {Π6 (ΟἸαββϑίσαὶ ψτιίογβ ἰῃ6 ψογὰβ ἂγ οἴη υβοᾶ 
ἴῃ 1ῃ6 86η86 οὐ ἐηγεγῳ, ἀαγέ, ὅχο. ; δηά ἴῃ (6 Νοὸν 
Τεβίαπιοηΐ, ἱπουρῇ οἰΐθη ιϊ864, (ΠΟΥ αν βοδγοοὶγ 
ΟνΘΓ ΔΩΥ ΟἰἤθΓ 86η86θ. Ηδχγο, ἰπογθίοιε, δβϑζηΐηρ {Ππ|Ὸ 
αϑιιαὶ δἰσηϊ βοδίίοη ἴο ϑημ.. [Π6 βαηειπιοπὶ Μ11}} 6 51 01- 
ὈΪΥ 1818: 80 ἰδὲ 0 γχϑᾶὶ 1) ΤΥ ψγᾶ8 ἴῃ 8ὴγ γοϑρϑοξ 
αἀο0η6 γοὺ ὁ0ἢ ΙῺΥ ρϑτγί. ; 

10.. ἡ γὰρ κατὰ Θεὸν λύπη μετάνοιαν εἰς σωτηρίαν 
ἀμεταμέλητον κατεργάδετα. Τα ἡ κατὰ Θεὸν ἢδ58 
αἰγοδυγ θθϑὴ Ἂχρίδίηθα δὲ νθσ. 9θ. Ἦοίβ. ἤδσα γϑίδιβ 
τὸ δίγδοὺ, 80, 28. δηά οἱέθβ ἔγοῃ 4 δῇς 8] τσγίίογ: 
“« δαῪερίθῃβ αυἱάδπ), ν]ά6η8 Ποπηίηθῖη τπηοβδίατη οἱ {γί8- 
οεΏ, ἀἰχὶς οἱ ; 81 ΠΊΩΓΟΣ ἴμι1ι8 6ϑὲ ῥγορίεσ ᾿πυπάυϊη 
ἤσιπς, Πουβ ΕΌΪ δυπὶ τη δὲ : 81 νϑῸ τοσοῦ ἴτυὺβ 
εβί ργορίοσ πηυπάυτ ΤΠ ἰυγαπι, ΤΠ 68. {ΠΠπ|πὶ Ε1Ὁ1 δὺ- 
σεαϊ." Αῃηά αἶ5ο ΡΒΙυῖ, ἀδ γαῃπα}}}. Ρ. 476 Ε. τὰς μὲν 
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γὰρ ἄλλας ἀναιρεῖ λύπας ὁ λόγος, τὴν δὲ μετανοίαν αὐτὸς 
ἐργάδεται. - 
10, κατεργάξεται, οΠεῖέ, ργοάμοοα; 848 Ἔα. 4, 15. 

ὅ, 8. θλίψις ὑπομονὴν κατεργάϑεται" Δηα Εβανῆθγο. ἴη 
εἰς σωτηρίαν ῃ6 εἰς ἀδηοίε8 (δα ὁπά, γεδμῖί, 00η86- 
φμθηοθ. “δ τϑοθηΐ (οπηπιθηΐδίοῦβ οἰ [ἢν ΡΆ38 ΟΥ̓́Θ 
(ῃς σωτηρίαν, οὐ οχρίδϊη ἰΐ ἠἰἰοϊέψ. Βιυϊΐ [ἢ6 86 η86 
(ΠΟΥ δββίρῃ 18 ἴ00 γψαριιθ.0. Τη6 ψογά ρϑηθγα!}ν 581ρ- 
Π1Η68 (Π6 Βοΐηρ ρἰαοθά, οὔ Καρί ἴῃ ἃ βίαίε ἰῃ ψῇηοῖ 
ψα τϑοθῖνθ {πῃ ὈΪΘββίηρθ, ργαδθηΐ δηᾶ ΐιγα, οὗ (ἢ 8 
αὐοδροεὶ οἵ Ομ γῖϑβί. 

ετανοία ὈΪΔΙΏΪΥ ἤθγα ἀθηοίθα ποῖ 80 τηὰοῇ τζγθ- 
Ρθηΐδησα (ἰ. 6. ΒΟΓΓΟΥ͂ ΤῸΓ 81η} 85. [6 σΟΠΒΘΠ]ΠΌΘΠΟΘΒ 
ΟΥ̓ Ἰ ἢ δπιθπάπηοηϊ οὗ “6, δῃα πγοταὶ γείογπηδίίοη. 

- [Ὁ 18 ποῖ 80 6680 [0 ἄδοϊάδ 85 ἰο {Π6 πιοάδ οὗ ἱαΚίηρ 
ἀμεταμελητὸν, οἡ ψΜηϊοἢ ὙΠΟΟρΡὮγ]. δηα βοιηθ [,δίίη 
ἘΔ Ποῖ δηᾶ πιοάθγῃ Οὐιημπηρηίδίοιθ, 48 ΕΓΆ5Π)., 
Ζορεγ, Ἐδβι., δηὰ δῦ θυϑ., σομηθοΐ νὴ ἢ σωτηρίαν. 
Βαϊ οἡ {{π 8686 ΤΠ6Υ ἅτε ἢοΐ δργθθά : ΠῸΓ 4068 [0 
866} ἴ0 δηλ Οὗ ΔΏΥ δυϊ 8 ΨΟΓΥ Παγϑ οη6. ΟἾΒΘΓΒ, 
845 (Εουτηερη., δηἀ τηοϑί πηοάδγηβ (48 ατοῖ.) ψγίίθ 1 
π ἢ μετανοίαν. ατοῖ. ποίς65 {86 φιμαδὲ ἀπέαπαοϊαδὶϑ ; 
βίησα Πδά {ῃδγα θθβη ἀμετανοητὸν, τ σου ἃ ἤᾶνα ὈΘΘ 
Ρογίδοῖ. Απάϑ8ο αἷβο Ὗ εἴβ., γσο οοιῃραγοϑ ( υτί. 10, 
7, 12. Νδρα νβ]]8 δος 0116 αυ!σαυδπηι ἀϊι ροίογδηΐ ; 

Ὠϊἰοθαίααε τπηοᾶο ΠΟὨ81}11, τοάο ραςῃ θ πε 185 Ἰρβίυ8. 
"η. Ερίϑί. 7, 10. π6 συ γβυβ ῥγονιηοῖθ, αοὰ ἀδίη- 

ἢ8556 ΠἸοΙΓῸΓ, Ρἰδοοδί, ἀραίαα ρορηϊοης8πι ρορηϊ6η- 
[65 βυ:8." ἦ ΜΟΙ] ὰ αἰϑοὸ οὔβογνθ {παὶ {ποῦ 18 ἃ 
πιεϊοδίδ. ΘΟ ὮΪΘι.5. ΠΟΙ ρᾶγο58 ΡΟΪΥΌ. 21, 9, 11. ἀμετα- 
μέλητος προαίρεσις" δηὰ 24, 19, 1]. ἀμετ. πίστις. Ζ0- 
ἸΙδη, Οὗ. ῥ. 447. ἀμετ. προθυμία. 1 δα ἃ ΑὨΕΒΓΠΘΠ68 δρ. 
Αἰπθη. 8618 α. ᾿Αντισθένης δὲ τὴν ἡδονὴν ἄγαθον (ἃ 
οοὐλ) εἶναι φάσκων, προσέθηκε τὴν ἀμεταμέλητον. ΜᾺΧ 
ὙΓ. 158. 1. ἡδονὴν ἀμετάγνωστον. ΓΛΌ8η. Οτ. 688 ᾿. 

λυπῶν λύπην τὴν λυσιτέλουσαν. «οβορῇ. 787, 80. αἷς 
ἀμετάγνωστον ποιῆσαι τὸ μίσος. 866 84]60 806 Ρ83- 
58 ρ68 οἵ Πὲίοηγβ. Ηαὶ]., δὰ Ῥογρῆγτ., οἰϊεά ὃν ὟΥ οἴϑ. 
οῃ Βοῃ.11, 29. ὕροῃ [Π6 ψἘ0]6, 1 βθειὴβ δν 88} 6 
ἰο ἰ4Κ6 ἀμετ. ψ| μετανοίαν. ὙΕ6 1 ΚηοΥ ποῖ ψὴ6- 
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υἱδύ 1 αἰϊσῃ ἢος Ὀ4 Ὀρίίον {ο ἰγφὰξ ἰξ 248. δὴ δάνοιρ.. 
δηά σοπβίγαθ ψΙ ᾿ξ κατεργάξεται. 

10. ἡ δὲ τοῦ κόφμου λύπη θάνατον κατεργάδεται. 1 81 
ΒΌΓρΓ 864 Ἐοβθηιη. ϑῃου! ἃ ἤδνο γοηάἀογρά τοῦ κόσμου 
““ ιοιμἰηυπι ἱπηργοθογα οἱ νϑπογμ," δῪ ὨΙΟἢ 86 
Ια υπάἀογβίδηά, οἰ γ᾽ (ἢ ΒΟΓΓΟΥ͂ δ] ὈΥ νου αν 
δΔη4 ν]οϊκαα ρογβοῦβ, οὐ (ἢ δοῦ]2, ΤΙςπδη, δηά 
ϑίοντ.) (Π6 ργοάυσοά Ὦν θδ4 βρη. Βοίῇ ἱῃίθγργο- 
ἰΑἰἸοη8 φαυ Δ }}ν Παγϑἢ δηά πη 8018 0]60 ἰο (86 νογάϑ 
ἀηάδίῃε οοηίαχί. ΤΠ ἔσθ 86η86 ψὰ8 (1 [ἢ10Κ} Ὀθϑὲ 
Β66ῃ ὈΥ {Π6 δηςθηΐ (οιηπιοηίδίοιβ. ΤῊμ8 ΤΠΘΟΡΏΥΪ. 
(ἔτοπλ Οἤγγβοβί,)} οὔϑογνθϑ, ἐμαῦ (86 Αροβίϊ ἤδῖθ 
φιλοσοφεῖ περὶ τῆς λύπης, ἀηα βϑῆοννΒ {Ππαὶ [ἴ 18 ποί. 
ΔΙ ΑΥ8 ἃη 6Υ]], μας ΟὨΪΥ ΨΏΘΗ 11 18 κατὰ κόσμον, 1. 8.. 
θη δβοςουῃί οὗ ψοϑ] ἢ, οΟΥ ὨοΠπου 8, ογ ἀδαι οἵ ἐγ πα 5 
[10 νη ϊοῖ, πᾶν δὲ δἀάθα βογγον ἴγοπι αἰβδρροίηί: 
τηϑῃΐ 1η ΟἿΓ }υρβί Ἔχροοίδιοης, ογ {πΐ ἔγοπι ὑππη6- 
τι (64 Ἰρῃοπηΐην, το. ΚΑΙ. : Ὸὸγ τῃ6 6 πάθηογ οὗ ἐ{αέ 
15 ἀθβίῃ, ὑοίῃ βριγυ4] δηὰ ἰθιηροταὶ." [ πομά 

᾿ ΟΟΙΡΆΓΕ ϑοΡἢ., 41. 250. καὶ νῦν Φρόνιμμον νέον ἄλγοω 
έχει. ἫΝ 

,. 11. Ἰδοὰ γὰρ αὐτὸ τοῦτο τὸ κατὰ Θεὰν---σπουδὴν, ΤῆΘ 
ὑμᾶς 18 τηϑδηΐ (ο Ὀ6 ΘἸὩΡἤδίϊοΔ] ; 4. ἀ. ““ ἴον 866 ΠΟῪ; 
ἴῃ. ψονιν' φεῦ ο486," ὅς. δὸ ΤΒΘοΟρΉΥ. ψν6}} ρδγα- 
ΒὮΓΩΒ6Β : οὐκ ἀπ᾽ ἄλλων δείκνυμι τῆς κατὰ Θεὸν λύπης τὴν 
αἰφελεαίαν, ἀλλ᾽ ἀπὸ τῶν καθ᾽ ὑμᾶς. Οὐ μόνον γὰρ οὐ με- 
τεμελήθητε ὅτι ἐλυπίθητε, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ σπουδαιό- 
τερο! γεγόνατες ΠΟΙ σπουδὴ, τ ὨΙΟἢ ρΓΟρΘΙΙῪ βἰχζηΐβαϑ 
ἀμιγῦψ, διϑέίς, ἀδηοίοβ αὐἔφεηος, ἐμειιδίγψῳ, οαγε, δες. 
[μά θο8 10 Βρϑιιβ ἰο 6 ἴθγα υϑοὰ ἃ8 ἃ ρθπογαὶ ἰβγπὶ 
ἀρπούϊηρ ἰδα αϊίροποθ στῇ ψὨίοῖ (ΠΟΥ δχογίθά 
(Ὠιηβθῖναοβ (0 γοίλονα ἐῃ6 δθι.868 σομῃηραἰποά οὗ ὈΥ 
ἐπα Αροβία : δηὰ 1 19 (6 ἐοϊονεα Ρ ὈΥ ἃ τότε 
Ῥαγίουΐαῦ ἀφί4:} οὗἉ [δὲ ἀἸδροβιίίοη, 
. Τῇ ἀλλὰ Ββ,ρηῆε8 ποῖ βιπηρὶν καὶ (45 δοίης δῃί θη 
86 τιοάδγη Οοιηπμηδηίδίοτβ οχρίβίη 11}, Ὀυΐ πᾶν εὐεπ. 
Τα πόσην, ὈΥ {Π|0 τι 168. οὐ 41} τορυϊαγ σοηειτυςεοι, 
τοιιδί ὃς τεροαίρᾷᾳ σὴ ἢ ΟΥΕΤῪ οὴ6 οὗὨ {π6 ζο] νης 
πουῃᾷ οἵ (8 οἰδίῃη. Απὰ [6 88 ὈῪ ἃ πιοβί ἱπ}μάϊ- 
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εἶουβ ἀσνϊδιίοα ἰγὺπὶ οἱ ΟΟΙΏΠΊΟη νογβίοη ᾿(δδ(: 
Μίδοκη. οὐ 1{,Ὁ 
Οἶπ ἰς οἴγδηρο (Πδὲ (ΑἸ νίη δηα δοιηρ οἴοῦ οἰ! θη, 

ΤΒοοΙορίδηβ βῃου Ἱὰ ἢν Βογα []16ἢ 10 80 51ΤῸΒ88 
8 ΘΙΓΓΟΓ 88 (0 ΒΌΡΡΟΒΘ (αὶ {Π686 νϑῦβθ8 Ἴσοηΐδὶη 
ϑαυθη αδέϊποὶ παγὶς 9. ἐγ γοροπέαποο, ἴο Ὀ6 ἔρυπά. 
ἴῃ ΘΥΕΓΥ͂ 8 σ γα ρθηϊθηΐί, ν ἤογοαϑ (48 Ποάάγ. οὔ- 
86Γν68,}) {Π686 δα ἢοΐ οπδγδοίουβ οὗ [6 ἰδροῦ οὗ 
θαοἦ, Ὀυΐ οὗ ἀϊῆδγοηῦ ρογβοηβ, δοσογαϊηρ ἴο {Π6 ραγί 
ΠΟΥ ΓΟΒΡΘΟΏνοΙΥ δοίθα ἰῃ τἋἢ6 δ: 10 αααβίιοη. 
Αμῃάὰ βο Μδοκηῃ. Τῆυβ ἰἢς ἀπολογία, δα ἄγα886α (τγα 
ΤΏΔΥ ΒΊΡΡΟΒΘ) ἰο ΤίιίαΆ, ψοιϊὰ θ6 ἃ υβϑι1Πςαἰίοη οἵ 
ζογίδι ἢ Ρεύβοηβ, ὈΥ ἡ ἢ οἢ {Ππ6 ἴδ ]18 σοτηρ δἰπρά οὗὨἨ 
νοῦ ]α Ρ6 σοπῆποα ἰο δου ρβθγβΟ8. 

11. ἀγανάκτησιν, '. 6, ᾿ΙηἀΙρηδίίοη δραϊηδί (Π6 ρογ- 
8008 ΨἢΟ, Ὀγ {θῖν ᾿παΙ ν] ἀμ] 8108, ἢ84 ἄγαν ἀονα 
[818 βιϑῆθγαὶ σθῆϑιιγθ. Φόβον,  εα᾽.. “ΓῊΪ8 15 νΔΓΪΟΌ ΒΥ 
ἱπίογργεῖθα. δοῖηδ πηἀογβίδηά Ὀγ ἴἰ ἴδαγ οὗ {δ ριι- 
ὨἰΒηθη(5 ἡ ]οἢ Βα] τῖρἢϊ ς64}} ἀον  ἰτοιη ἤδᾶνθη 
(ογ (Βεὶν ἀϊβϑοδθάϊφησθ. Βυϊῖ (8 18 ὙΘΓῪ Παγϑῆ. [{ 
83ηου]ἀ 866η) ἰο ἀδῃοίε ἃ σοι ηθα [δοϊηρ οὗ ἔδαγ ἰο- 
ναΓά9 Ραυ], Δηἀ δὴ δΔηΧίΟυΒ οἂγο {Πδ 41] ἢ6 σοϊῃ- 
Ρἰαϊῃθ οὗ 5ῃοι ἃ Ὀ6 σογγθοίθα. δὸ τη ΡΏἢ]]. ᾧ, 1Φ,ς 
“« σοῦ ου γοὺΐ βαϊνδαίίοη ψη Ὦἢ [68 δηά ἰγοι 1ηρ.᾽". 

11. ἐπιπόθησιν. ϑοπλα ἱπἰογρτοί {118 “6 ἀ6ϑίγβ οἵ γΓθ. 
τηονΐηρ; (8 σδυδ8 οὗ σοπιρίαἰπί." Βυΐ, σοηῃξογι8}] 
(ο 118 βἰφη!ςαίίοη δἱ γογ. 7. (“ἤθγ 866 (ἢ6 ποίρ) 14 
τηδὲ ᾿πηροτί, 48 1πΠ6 δπιθηΐ (ομηπηθηίδίοιβ δηὰ (δ6 
Ὀεδβί πιοάδιῃ οὔ δβ ἃγα ἀργϑβά, (πρὶν ψ6}} . ἴδοί ἀπ 688 
ἴο Ῥαυϊ, 8δηα ἀδδίγ οἵ βϑθοίηρ Ὠϊα), δηἀ ονἱηοϊηρ [0 
Βὲπι {πο ὶγ τϑρρῃίδῃοθ. [{ 18 τηϑδῃΐ (0 βοΐζη [Π8 

11. ϑῆλον, ποαΐ, ΤΗΪμ, Δ ἰἢ6 ηοχί ψογά ἐκδίκησιν 
δεοπὶ ίο Ὀοϊοηρ ἰοροίῃοῦ: [ῃ6 ἔογηθγ ἀδηοίηρ 264] 
δ ΟΠ ρθηο ᾽ ἱηαυϊίπρ' ἰθΐο ἀῦυβ685 δπὰ οἴδβῃσαβ ς 

. (4 δ Βοννονοσ ψ6}} οὔβεγνεβ, (πδί ἰῃ ἀεβοσι δὴ {πα εἴδεςίΒ οὗ [86 
δοῖγονν οὗ (6 ΟοΥηἰ ΐΔΏ5, [ῃ6 Αροϑῖϊθ δρεᾶῖε οὗ ἴδ ετροϊΐοῃβ οὗ 
{πεῖς αὐπάβ, νἱ τους ταοπιϊοηῖηρ ἴῃ6 οδ]οεῖθ οὗἨ {πε88 δτηοίἰοηϑ. 
ΤΙ Βε ἀϊὰ (Με. ἔκοεϊεο γϑλγ δ) ἔγομλ τιούοοίυ, δηὰ ἔγοιιι σοϑρθοῖ 
ο ἰ(ῃς (ογοιμίδῃ9. ᾿ “πνς τ ΤῊΝ ἃ 
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δῃά ἐκδίκησις, {πΠ6 τοϊογπηΐηρ Οὗ ΤΠ6 ἀθυ865, δηά ρυ- 
πἰϑῃίηρ ἴῃς οἴδηςοβ. (866 Βορμγ]) Τῆθβα ψογάϑ 
γα γἰρίε!ν τοίογγεά ἰο {6 Ῥγαβογίογβ δὰ Μιηϊβίογβ. 

11. ἐν παντὶ συνεστήσατε ἑαυτοὺς ἁγνοὺς εἶναι ἐν τῷ 
πράγματι. ϑοῖῃε δηζοηΐ ἀπά πιοάογῃ (ομπημπηθδηϊδίοῦβ 
ἤογο 866 Κ πρραΐ θβ8 γαβηθπηθηΐβ ; δης βίηςθ ἅγνος 
866 18 [0 ἀδηοία {6 ποῖ Ὀοίπρ; σι Υ οὗ Δγ 91η, πὰ 
οἴδηςοϑβ ποῖ ἃ ἔδνν δ Ὀθθϑη ἰδ ἃ ἴο {ποῖγ σἤάγρο ὈΥ 
τῃ6 Αροβίίε ; 580 ΤΠΘοΟρΡἢΥ]. ἰακα8 ἐν τῷ πράγματι ἴο 
ΔΙυἀς ἰο ἰ(ἢ6 δείης ρει ]7εά τ, ἢ πψἢϊο ἢ (Π6 ΑΡοϑι16 
[84 οἰιατρεά (ἤθει ραηθγα! γ. “Νον οὗ (Π|58 {πο Ὺ Ὠδά 
βῆθνη (ῃοιηβοῖνοϑ οἶθαν ὈΥ 1Π6]Γ ΓΟΔαῪ οὈδαϊθηςσα." 
Βυὶ {πΠ18 ἜΧροβιίοη 18 ΠΠαγβἢ : δηά ΤΠ ταῦτο 80 Μν. 
ΙοοΚο᾿β νογϑίοη οὗ ἐν τῷ πράγματι, ἐπ ζαοσέ : ἃ 5Ἰρη!- 
βορίίοῃ ἀδβιϊέιτα οὐ δυξιογῖιγ. Ηδ αἴβδο βέυ]68 αἱ 
ἁγνοὺς, Δῃα {Π1η 8 1 σΔἢ ΟἾΪΥ τηθδη {παῖ ΠΟΥ 8Γ6 ποὶῦ 
Τοβϑοϊνθα οἢ ἃ σΟὨΓΓΆΓΥ σοῦΓΒα, δηἃ ΨΟΓΟ 80 ΔΓ οἰ ΘΆΓ, 
1. 6. ““ψ6γὰ 861 γρῇϊ δηά ἴὴ ἃ ροοά ἀἰβροβιίίοη δραΐη.᾿" 
δοὸ μιν (αἴτεον 86] δ) γοιηδγκβ, [Πδι {γὰ 6 τορϑηΐς- 
8ΏΟΘ ΟἶθαΓ8 ἃ5 ἴγοηλ [6 ρῈ}}{ οὐ 1{,. ποῖ ΟἾΪΥ ἰπ {86 
βρης οἵ Οοά, θυΐ τη: 50 μὲ ἰξ 18 θοῖἢ ὑποδᾶ- 
ΓΙ Δ0]6 δη( ὑπο ἢ γί βιδη 0 8{Π9π|δ{1Ζ6 ΟΓ ΓΕργοδοῇ δὴ 
τὴ8η ἴου {Π6 βίη ψῇῃϊοῖ 6 ΚΟ οΥ δοίϊανα 6 ἰαῖῖ 
{ΓΌΪΥ τορεηϊθα οὐ Βυϊΐ πιακίηρ [Π6 ψ ἢ οἱ 6 886η86 4ἀ6- 
ῬΡεπά οὐ ἃ β80ρρ|]εα ποιυ, 15 Παγϑ δηὰ ρῬγδοδσίουϑ. 
Αἴἶον 4]}, {πϑγα πθϑοὰ θ8 πο αι βῆου ν γαϊϑεά, 1 τῃ6 
ΨΟΓα5 ὕ6 ΟὨΪΥ ἰάκδη ἴῃ {Π61Γ Ρ]δίῃ δηα δίῃ ΓΑ] 8686. 
Ἐν τῷ πράγματι 15 υϑοὰ ρορωίαγίίογ, ΔῊ σα ΟὨΪΥ͂ 
ἀφηποίθ [η6 τηδίΐογ ψηϊοἢ (ῃ6 ΑΡοβι]ῖῈ Πδὰ δὰ ἴ1ὶῃ 
Βαπά ψ τ {Πδη], ὈΥ ἢ]8 Θηἀθανοῦγβ ἴο σαΐογῃ [86 
αῦυ568 τπηθηςοηδά ἴῃ ἢ 18 ἔοσηογ ΕΡΊ 8116, δῃα σογγοοῖ 
[Π6 υῃΓΘΑΒΟΉΔΌΪῈ ΡΓΘ) 1068 ΠΔῺΥ ἢδά ἰάθη ἃραϊηβῖ 
πὶ Ῥϑγβοηδ νυ. Νον [86 πιοβί οἤξοίιδ] σἂν οὗ σο- 
πον ]ηρ᾽ 811} ΒΟΓΌΡΪ68 δρουΐ [ἢ6 ἁγνοὺς 185. (ἢ ΨὨΙΟἢ 
ὙΔΒ8 ἢγβδί ῥγορουηᾶρα ὈΥ δοίαϊοσ, δπὰ δου ψαγβ 
δαορίεάἡ (ψιῃουῦ δοκπον]θαριηθηῇ) ὈΥ οαάξ.; 
ΠΔΠΊΘΪγ, (αὶ (Π6 Αροϑε16 ὈΥ̓͂ ψοιί τη δῃ8 {Π6 ρεορῖδ αϑ8 
α δοάν, ον ΟἸνυγοὶ, δη ἀο68 ποΐ δάγνογι ἴο ἐπαϊυϊάμαΐϑ : 
ἴον (48 δοϊδίοσ οὔϑθγνββ) [ἢ 6 πγβοοηαυοί οἷα ἴον δά 
σοἀουηάασά ἴο (6 ἀϊβργάςα οὔ τἢ6 τοβί; (ῃουρῇ 1 τ ρῈς 
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6 ἀϊβρΙοαβίηρ ἰο ἰῃεᾳ. Τῆυ8 Ποάάγ. ραγαρῆγαϑβ : 
““ ἢ6γα 15 Ὧ0 ἔασον βίδ ἢ τοπηδί πίηρ οὨ (ἢ 6 σἤαΓΟΪ,, 
ΠΟΙ 1 88 80 τηποἢ δἴγαι ἃ οὗ ᾿δϑίϊηρ ἰηΐδιηγ δηά 
ΤΕΡγοΟδοΪ.." [Ι͂ἢ. ΠΟΑΙΥ [Πη6 βᾶπ)|6 ΨΦΔΥ {6 ρᾶββᾶρθ 
8668 ἴ0 ἤᾶνα Ὀδθη ἰάκθῆ ὈΥ ΓΠγγθοθί. Αῃά 80 
Τῃοοάοτοι : Ἐδείξατε σαφῶς ὡς οὐ συνήσθητε τοῖς 
κακῶς ὑχ᾽ ἐκείνων γεγενημένοις" τοῦτο γὰρ λέγει ἁγνοὺς 
εἶναι. Ἐνοη ᾿ηἀϊν!υ Δ} } Υ, ̓ ηἀδθα, {Πο86 6ΓΘ ρυΓΘ 
(δὲ δά ηο παπᾶ ἴῃ [6 5}η8 σοπιρίδιποά οἵ, 68ρ6- 
οἰ} γ ἴον (Πα Ὺ δα δῆ {ἢ 6ῖγ ποη-ραγι οἰ ραιίοη ὈΥ 
16 πλ ΑΒ Γ68 ΠΟΥ ἰοοῖϊκ [0 ΣΟργθ88 οῇἴδησθβ, 8Δη4 γϑ- 
ἴοτηη δῦυβθβ. Αηά (ο {1686 οηἶγ 6 ΑΡοϑβι}6᾽5 ψογάβ 
ΠΡΟΡΕΣΥ θεϊοπρ ; {Ποιισῇ, νι [18 8084] ἀ6] ΙΔ ΟΥ, 
Θ ΔΡΡ]168 (6 π|ὶ σϑηθγα γυ. ΑὙΥ̓ΠοΙΏ ΘΓ [Π6 ἰογε ἁγνοὺς 

18. ΔρΡ Ϊσ80]6 ἴο {πο86 ῆο ἤᾶν γοροηῖθα οἵ, δῃὰ 
[ΟγβάΚθ ΔΩΥ 581Π, 18 ΟὨΪΥ ἃ φιρϑέϊομ ο΄ τυοτάς δηὰ 
παλιε8, ἰΘ Πρ ἰο ἃ [ἼΘΓΘ λογομαχία. 

12. ἄρα εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν. 118. 15 τηρδηΐ ἰο δη- 
ΒΟΥ ἃ ἰδοῖῖ οὐδ]θοϊίοη, πδπιοὶΥ: “ὟὟΥ, ἴπεη, [ 
αοἰοαγ, ἀϊὰ γου γοῦυ Κα υ.5.᾽ ὙΤῃ6 Αροϑιί[6, {ποσοίοσγο, 
ΘΧΡΪΔΙἢ8 [15 ρΡΊΓΡΟΒΘ ἢ ΓΙ ηρ 88 δα αἸά. 

Γμς ἄρα 15 ΟΥ̓ ποδί Ἰηϊογρτγοίθγβ γθηάογοά ἐλθγθ. 
Ὥωγο. Βιιὶ 1ἰ 566 π|8 γδίθδν (ὁ 58 δαπὸ, τ  τπὸ, 
μέϊψιθ; 88 ἃ ρϑγίίοϊα οἵ δβϑθνογϑοη. δὸ ἴῃ (δὶ. 2, 
Φ1, 1 (ον. ὅ, 10. δηὰ εἰβεανῆθγθ. ὅθε ὅ. ἢ]. [,δχ. ἰπ 
γ᾿ ὁ ὁ. Εἰ καὶ ἔγραψα ὑμῖν, “1Γ1 ντοῖθ [ὁ γοῦ (ψδΐ 
Ι αἰά). δοιμα (ἰοπηπιδηίδίοιθ, 48 Βοβοθηηι. δηά 
Μδοκη. βυρρὶγ λμαγδηϊν. Βαυῦ 1Π18 15 ἰοο θΡο]Ϊά. Οὐκ 
εἴνεκεν, ὅο. “(1 αἰοιῶ ὨΟΐ 80 πηιιοἢ Οἡ δῖ8 ἑοοουηΐ 
Ψο δά ἄομο 6 ψγοηρ," ὅς. “ΓΠ18 56 οἷ οὐκ 
ἀλλὰ, ποπ ἔαπι φμὰπι, 15. οἱὗἩἨἁ ρεγρεοίυ8] οσουγγθηοσα ; 
ἐδουρῇ (438 Βογθ) 10 18 βεϊάοιῃ ἠοϊοοα ὃν (Π6 (οπ- 
τηδηϊδίογβ. 

ἴη τμ6 ᾿Ἰηἰογργοϊδιίίο οὗ [Π6 ψογάβ [Ὁ] ον ηρ, [Π6 
δηίϊοηί δηἀ ον γΥ τηοάδγη (οι! θη ςδΔίογβ Γα156 Ὠθο 1685 
ἀϊδίου ιἰ65. δοιλθ υπάογβίδηα ὈΥ [ἢ6 τοῦ ἀδικήσαντος 
16 αἀμίέεγεα5. Βυΐί (818 18 ἔτρίι, ΠΥ, θνθὴ δροβιγά, 
ποί ἰο 84 υηρτδιηπιδίϊοδί. - Τἠεοαογεέ, οὗ [16 8η- 
ἐἰδηΐ8, δηἀ βοιηδ οἵ ἴἢ6 Ὀ68: τηοάδγη (οιηπθηίδίουβ, 
Βανα β6θὴ (διδί 10 πχιυϑβί σοῖοσ ίο {μ6 2 αέλον οὗ ἐπὲ ἐπ. 
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φοεξέμοιιξ ῬέΥδοΉ, ὙΐΟ Μ88 ΘβρδΘΟΙ Δ γ (Π6 ἀρρτιόνοά 
ῬάγΓγ, δηὰ ἐμπαῖ ψμεῖμογ ἢ σγεγα αἰϊνα, ογ ἀθβδή. 
ΓΒουρἢ 1 (πη Κ ἢ Τοάάγ. ἀπά Μδοκη. τῃδὲ οὔδ 
ῬΟΔΥ͂ ΤΟΔΒΘΟΠΔΌΪΥ ᾿ηΐδγ ἰδὲ 6 ψα8 (ἤθη αἴἶσε. Το 
νοΐογ {Π6 ψογάβ ἴο ἴπῸ γαμεξέψ, οὐ ἴο {(πΠ6 Οὐγὲπέῤίαπ 
Ολωγοΐ, τοτα αὐϑυγά. 
. 6 μποχὲ ψογάθ βῇον (ἢ6 ϑωγβοδαὲ ΜὮΏΙΟΝ (Π6 
ἌΡοβεῖία Παά ρυϊηποὶραέίῳ ἴῃ. νίαν, διε ῖγ, ἴο δνϊῃςθ 
ἢ15 δῇδθοιίοηδίθ ἜΠΟΣ ἴογ {Π6 βρὶγίτυΔ] ροοά οὗἉ (Π6 
ΚΘΠΟΓΆΪΠΥ: [ὉΓ (48 ἸΠΘΟΡὮΥ]. οὔϑεγνεβϑ) ἢς ἔδαγοὰ 
Ἰοβέ (ῃ6 σοπίαρσίοη δβῃοιϊα βργοδὰ ο ἐῤοηι αἶβο ; ἴου 
ψὨἸοἢ γθαβοη ἢ6 ἸΟΟΙ τ ΔδυΓΘΒ (ἢ 4ἴ ΤΠ6Ὺ βου] ἀ ψΠΡ6 
ΔΎΓΑΥ [ἢ 8β[δ[η. . 

. ΤΠ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, την Ὀ6 Γεΐογγοά (ὁ ᾧανερω- 
ϑῆναι τὴν σπουδὴν (4815 ἀοηα Ὀγ ΤΙ ΘΟΡὮΥ]}. δηά οἰ 6Γ8), 
ἃ5 (δῃοζίηρ {πᾶὶ 1 ψ8 σοημηθ Δηα {Γ116, 1. 6. “ τπ8ῖ 
1 τρις ἀρροᾶγ ἴο θ6 Ψψδῇ ἴῃ {Π6 βίαι οὗ Οοά 1 ἰ8, 
πϑηγεΐγ, ἴγαθ.᾿ἢ 

18. διὰ τοῦτο παρακεκλήμεθα ἐπὶ τῇ παρακλήσει ὑμωῦν. 
ΤΗ18 βοηίθηςα 18 οὔβουσα ἔοπι 118 διευϊέψ, ΜὨϊΟΣ 
ὈΓΟΥΙΥ ψν88. οσοδβίομρα Ὦγ 118 μεϊηρ ἃ γοροιτίοη οὗ 
τῇδὶ 84 Ὀ6ΘΏ 8814 ΤοΓ6 δὲ ἰδγρα νϑσ. 7., θα 866 
(86 ποῖθ. Τἢ6 86η86 Βεθηβ ἴο 6: “Μ6ὸ ΨΟΓΟ οοπ- 
[οτιϑἡ ἴῃ (Π6 Ἔχ δγαίηρ ποθ οἵ γου σῇ ΙΒ 
Ὀτουρμί.᾽ Τῆδ ποχὶ Ψψοσαβ περισσοτέρως δὲ μᾶλλον»--- 
Τίτου, ΔΓ6 αἷβο Ὀθ5ῖ Ἔχρ δ ηθα ὈΥ σοιηράατγίβοη ψίϊῃ 
νεγ. 7. ὙΠπε Αροβί]8 τπηθδηβ, ὑπδὲ Πὶ8 ον ἸΟΥ͂ ψν88 
ΘΧΟΘΘΟΪΠΡΙΥ ἱπογεδδοα δ (ῃ6 ον ἀθηΐ βαδιιϑίδοιοῃ 
ΜΉ ΟΒ ΤΙ ἔδ! δὲ ἢ15 γεσαριΐοῃ διηοηρ ἴμθ. Τδθ 
ἘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ, 1 ΠΊΔΥ Ὀ6 ΟὈΒΟΙνΘΩ, πᾶν στθδΐξ ΘΠΟΓΡΎ; 
846, δἰ ἰῃ6 βδῖὴδ {1π16, το ἢ ΒΡ ]ΙΟΣ δηᾶὰ θεδυῖγ. 
Ἅυπ ἰθς ἐχάρημεν ἐπὶ τῇ χαρᾷ Ἵ του, 6 ΠΙΔΥ͂ ΠΟΠῚ- 
ΡᾶΓΘ “τ6)οῖο6 ψι ἢ τἤθιη ἴῃδλὶ ἀο Γα]οΐοθ, δῃ σθορ 
ψ ἢ τΠθτ (Παὶ ψοερ." ὍΠα υδ6 οὗ μάλλον, ψ ΠῚ (ἢ 6 
ΠΟΠΙΡΔΙΊΒΟΗ, 18 8116 ὈΥ (ἢ6 ΘΧϑΔΏρ[65 οἵ [Π6 Ὀαδί 
ψΓΙΙοΓβ. ὅθ ἴῃ ποῖα οἡ Μαιΐϊ 7, 86. ἢ τᾶν ὃ86 
τοι θογεα ἰπᾶΐς (ἢ686 ἀοιῦ]α σοπιραγαῦννοβ ἤδνα 
ἤίαθαὶ ΘΠΘΓΡΎΥ. 
. Τα ψογάβ ὅτι ἀναπέπαυται----ὁμῶν ἅτ6 Θχοροίϊοαὶ 
οἵ. ([ῇὩ8 χαρᾷὨ ΜΠ {Π|8 Ἔχργεβδίομ, τ᾿ ΏΙΟΪ. Βα ΝΟΣ 
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οἵ Ηδρθγαίβη, δηἀ οὐσιγβ ἴῃ {πὸ Ὁ] Τοδίδιηθηήϊ, πδῪ 
6 σοπραγοὰ εἰγη δῦ οηεδ δί 1 (οσ. 16, 18. ἀνέπαυσε 
γὰρ τὸ ἐμὸν πνεῦμα καὶ τὸ ὑμῶν" ἀπὰ ΡΠ] Θη,. 7 ὅς 20. 
Ἴδα ἀνακ. δἰρῃϊῆθθ (ο στεογεαέο, οαἠεἰαγαέδ, ΟΥ ἴῺ ἃ 
ΘΏΕΓΑΙ ΝΑΥ ἴο πακο ἤαρρῳ. Ἐτοτῃ ἴῃ ἀῦονα ρᾶββαβθ 
1ὸ ἀρΡΡϑδγβ, (δὶ να οδηηῃοί ᾿πΠὲ6Ρ ἴγοιη [ἢ58 ψοσὰ (88 
48 Ὀδ6η ἀοηθ Ὀγ Ἐοϑθη.) {πὶ Τιΐυ5β Βα ρῸΠ6 οὔ 
15 τ ἱβδίοη ἰο (οὐ ηζῆ ἴῃ στοδί ἔδδν δηά ἀουδί 88 ἴο 
ψδί νου]ὰ 6 ἢ18 γοσορίοη [Π6Γ6. 

14. εἴτι αὐτῷ ὑπὲρ ὑμῶν κεκαύχημαι, κατῃσχύνθην. 
ΤῊ εἴ τι 18 ἴὸσ ὅτι. Απηπά (ἴθ 86Ώ86 18: “ΕῸΣ, νι ρδί- 
νοῦ 1 πδά μοαϑίεά οἵ γουῦ ἴο ἢ 1 85 πο δϑοῃαιηδξὰ 
ΟΥ̓ ἰε 1. 6. (βᾶγ8 Βοβθῆτι., ἔγοτῃ Οτοί.) “1 οουά 
ποῖ ἴῃ. {818 Ὀ6 οοηνίοιθὰ οὗ [6] Πρ Δη πηίγυς,᾿ Ιὴ 
'κατησχύν. (Βα οἴκοις Βεΐϊηρ Ρεΐ ἴογ ἴπ6 ΄ϑυδε; “ [ὉΓ 
1οδα ψῆο δ σοηνὶοίοα οἵ ᾿γὶ Πρ, ἃζτα υϑυδὶν ρυΐ ἴο 

6." [[Ἂἀ ἰΒ ἃ 8οχζί οὗ πηιμεῖοδὶδ ΝνΟΤῪ ΟΟΙΠΊΠΙΟΏ. 
ΤὨΘΟΡὮΥΪ. νν 6 }} Ῥδγαρῆγαβοβθ (ἢπ|8 : διὰ τοῦτο ἐχάρην, 

ι εὗρεν ὑμᾶς ὃ Τίτος τοιούτους, οἵους ἐγὼ αὐτῴ ἔλεγον 
εἴναι ὑμᾶς" καὶ ἀνεπαύθη καὶ αὐτὸς εὑρὼν ὑμᾶς τοιούτους, 
καὶ οὐδὲν δυσχερὲς αὐτῷ ἢ ἀηδὲς ἀφ᾽ ὑμῶν ἀπήντησε. ᾿ 

14. ἀλλ᾽ αἷς πάντα---ἐγενήθης ΤὨΘ βΒεῆβα οὗ {688 
ψογάϑ 18 βοιιονναΐ ΟΌΒΟΌΣΘΟ, ΟΓ δἱ ἰθαβί ὑποογίβίη, 
δηά 8 ἔγοιῃ {Π6 αυδίουδποβ8 οὗ [πΠ6 δυρχγεβϑίοῃ ἐπὶ 
Τίτου, ψ Ὠϊοἢ τψουϊὰ βδϑι δἱ ἤγεί δβίρἢϊ 10 βΙ ΏὟ ας 
Το, ἴοτ περὶ Τίτου. Αηά 80 8βοῖῆθ δηίϊθηΐ δηα πιο- 
ἄογῃ Οομηπιθηίδίοιβ. Απάα {ἢ 8 ἱπίογργοί 00, 88 18 
-οὐξοσνοα ὃὈγ Ρῇῃοί. ἂρ. (Βειπιθῃ., νῇο ᾿ϑαγηθιν (18- 
Οἰ.5868 ({Π 6 ΡοΪηΐ, β66 8 ἰὼ Ὀ6 σοηῆγπηοα ὃν νἢδί ῥσο- 
ςοάθα. Ὑεί [Π6 αἱῦ οὗ τἴ6 νοὶ σοηίοχί δυνά θηι] 
Ῥοϊηῖβ ἴο (ἢ6 Ἔχρίδηδίίοη οὗ αρμά ΤΊ ξεηι, τη τὴ 
παι πιοδὲ δγυ 6 ογιτἰος δοαυΐϊθβοθθ.0 ἀηά [18 18 
οὐ διδοοά ὉγΥ {6 πιοβὶ δηλπθηΐ τηοάσθιτ (ομηηρῃ- 
ἴαΐογβ, 88 Ἐγδβίη.. ΒοζΖα, ατοί., δηὰ δἰπηοβί δ}. {πὸ 
τασεηΐ Οοτηπμθηϊδίοτθ. [{ 8 4180 οοπῆστηρα Υ ἰδ 
δηξοηΐς γε εγϑίουβ, 186 Ψαυΐρ. ἀπά ὅγτν. ὅο. ὙΠ ΗΡ. 
ηἰΠοαίίοη οὗ ἐπὶ ἰ8 ϑοιραν δὶ σᾶγθ. δοῦ θυ 8. {ΠῚ} 8 
ἴ0 Ἰουῃάεδά ὁθῃ ἃ 5 πη} υ86 οὗ τ86 Ἤδθρτ. 3, τὸ νῇῖοῇ 
᾿ἐχὶ ᾿“σΘΏΘΓΑΙΥ ΤοΓγοβροπάβ ἰῃ [6 δορί. ; γοῖ 6 οἰἴεβ 
8} ΘΧΔΙΡΙ6 οι Ἰ)οϊηοβίῃ., 85 Οατοῖ. μβδὰ ἀόηθ θε- 
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ἔοτα Ὠΐπι ἔγουι 1 υοΐδη. Α.8 ἴο {ἢ 6 τοδαϊηρ οὗ βοπὶα 
δηιθης Μϑ89., πρὸς Τίτον, [Ὁ 15 Θν ἸἀΘΉΓΥ ἃ ρσίοεδβ. 

᾿Αληθεία 15 Ρυϊ ροριίανίἐεν" ἴον ἀληθής. 
16. καὶ τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ. Ἴδα πογὰ σπλαγχ. ἰ8 

566, ἴον (ἢ ὩδΏποῦ οὗτδο Ηοῦτ. ΘΓ, ἴοὸ ἀδηοία 
("6 ἡππηοσί αὐξεξϊοηδ 9.7 ἐδε ἤεαγέ. [1 18 ἰῃθγεΐογθ ἃ 
ΨΕΙῪ 5ίγοηρ ΘΧριθβϑίοη, 8)η8 ἜΠΘΟΡὮΥ]. δαγ8 (ἢ 6 
ΑΡοβ1]16 υ868 ἰΐ, ἵνα τὸ ἐνδιαθετὸν καὶ διάπυρον τῆς 
γνησίας ἀγάπης δηλώση. Οὐτοῖ. σοιηράγο8 5. 146, 
19., δηά τϑηάουβ ἐστι ἐεγίωνγ. ἘΒυϊ Ῥαρῃ., ΡΊδο., πὰ 
ΒαζΖᾶ βιιρρὶνῪ αἤεοία. νι το ΡΘυΠἂρ8 πιὰ 6 ριδίεγ- 
ΔΌ]6. ὙΠδορὮγ!. βθθηιβ ἴο ἤδνα ΠῚ περικαιόμενα. 
[18 ν6}} ορβογνθὰ Ὀγ Τ᾽ ὨΘορὮν]., [ἢ (15 15 Ιητοπαά ρα 
ἴο τεοοιητηθηα ΤΙῖι8 ἴο {Π6 1 νΓΠῈ) ΔΗ ΘΟ ΟΏ8. 

᾿Αναμιμνησκομένου τὴν πάντων ὑμῶν ὑπακοήν. ΤΠ6 
ἀναμ.. 15 μῃξ ἴῃ Δρροϑβϑιοη Ψ1{} αὐτοῦ, 1. 6. ““ ΜὮΠ6 ΒΘ 
ΓΘΙΊΘΙ 6.8. {Π6 οραάϊδησο οὗ γοὺυ 4]1. Ὡς μετὰ 
φόβου καὶ τρόμου ἐδέξασθε αὐτοῦ, ““ἀπε ψΠ} στεαῖ 
ταϑρθοῖ 8δη6 ἀθθρ γϑνϑῦθῃςθ Ἐ γα τεσεϊνοά ἢϊπὶ,᾽" οΥ 
“«γροομηϊδοα ᾿η18 Δ {ΠΟΥ Υ, δηα [Ο]]ονγθα ἢ8 δάπηο- 
ηἰοη8,  ΠΘΏΘνΟΓ ἢ6 ορροβεά (Βδϑιη. ΕῸσ {Π6 οχ- 
ῬΓΘββίοη 1Π10}168 οὐδαάϊθηοθ, ἃ8 ἴο ἃ ΓΌΪΕΓ ; δηά 88 [Π6 
ΑΡροβίῖϊα ᾿ιδὰ Ὀεΐογε πιεπεοηθα {ἰπ|6 δβδοίίοῃ τπ 6 ν 
Ὀογα ᾿ϊιη, 80 ἢ6 ον ποίϊςεβ τῃθὶγ οὐὔβάϊθησθ, (88 
ἽΠΘΟΡΙΥ]. 8808) ἵνα μήτε ἡ ἀγάπη χωρὶς φόβου οὖσα 
ἐκλυθή, μήτε ὁ φόβος χωρὶς τῆς ἀγάπης ὧν, ἄχαρις ἥ. 
Ης αἷβδο 7υαϊοϊ ου ΒΥ οὔβϑοσνοϑ, {πᾶΐ 4}} {Π]18 15. τηϑδηΐ 
ἴο ᾿πουϊσαία ἃ σοπιηθᾶησα οὗὨ [Π6 88π16 ἔβα ηρ ἴ[0- 
γνᾶΓ8 118. 

10. χαίρω ὅτι ἐν παντὶ θαῤῥώ ἐν ὑμῖν. ὙΠ ε86 ψογάϑ, 
ἔγοπι {ΠἸ|61γ σγθαῖ Ὀγανὶ, δα τ οὗ βοπηδ 8 μ. νϑγ θῖν 
οἵ ἱη!ογργθίδιίοη.. Ιῃ βδυςἢ 8 σ886, ΟἿΓ θοϑβί σου γβα 158 
ἴο σαγοί ̓γ αἰζοηά ἰο {Π6 σοηίοχί. ᾿Εν παντὶ ἰβ υοὰ 
88 δῖ νοῦ. 11., νὰ (ἢ6 δυθδυάϊίοη οὗ μέρει,. ἴον 
πάντως. ΘΟρΡἢν]. ργοόροβα8 {Μ0. Ἱπιογργοίδι ῃβ : 
1..“4] τεο]οῖςβ. ἐπὶ 1 ἢᾶνθ ἐοιιηὴά γοὺ ποῖ ἴο. πᾶν 

ος  Τῆΐθ ἐχργεβδίοῃ Ὁσουγβ εἰβαννῇεγε; 88 ἴω 1 ΟΒγοη, 8, 8. Εψῇ. 6, 
ὅ. ῬΠΐ]. 2, 12., δῃ4 τγυδὶ (48 Ἀοβεδηπι. ΟΌΒΕγν68) 6 ἜΥΕΤῪ ΠΕΣ ἰῃ- 
(εγργείοα δοοοσζαΐϊηρ 88 (6 σοηίοχι ταν τοαυΐ. 
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[Α]ϑ: 86 ἃ τὴν σομἠπηρηἀαδίίοηβ, Ὀμὲ δανα Θμϑ Ὁ] 6 πη6 ἰο 
να οοπῆἥάδδηοα ἴῃ γοὺ 1ἢ ΘΥΘΓῪ θ1151η685, Δηα «αἱ 4] 
ΒΘΆ80η8. 4. “1 ἢδνθ ἃ γιιβί 'η γου, {ἰπδί ψθδίονογ αἴ 
8.8] ἀο οἵ 580 γα Ψ|}]} γεασεῖνα ΝΙΝ δοῦν, δά ΔΡΡΙΪΥ͂ 
ἴο γουῦ ἱπηρτονθιηθηΐς ὨδίονΟΥ 1 ΠΥ ἤᾶνα ἴο Γ6- 
ὈυΚ6, ΟΥ σοι] 6 6, ΟΥ 6η]οῖη, ἤοψνανοῦ 1τκβοίηα ἱξ 
ΠΊΔΥ δ6θη." ΓΠ686 ἰηοΓργαίδιοἢ8 πᾶν, ον Εν ΘΓ, 
θὰ οοη]οϊηθα. Θαῤῥώῶ τᾶν (νι Τιγη. δηὰ Μο- 
πο6 ἢ.) θ6 ἴἈκθη μορμίαγ ον ἴον “41 πιαψ το]οϊςθ.᾽ 
Απηά Οτοῖ. νϑγῪ Μ6|1 ρᾶγαρῆγαβθβ (ἢ.8: ““αδυάρο 
ᾳυοάὰ (8168 δἰ115, υἱ 46 νοῦ !β πνἱΐ οὐηηΐα ορίϊπια ραβδίτ 
ῬοΪ]ΠἸοοτὶ." δι. ορβογνόβ (ῃδί {616 18 ἃ πηθ[ ΟΠΟΙῚΥ 
οἵ ἢ εἴποι ἔος [6 οσδιι8θ6. Τ]16 86η86, 16, 18: “1 
τα]οῖςα {πΠδῖ, ἔγοιη {ἢ 6 Ἔχροσίθῆςθ 1 να Βαά οὗ γοι!, 
Ι ΠΙΔΥῪ ἴῃ ΘΝΘΓῪ {πηρ ἴδεὶ οοηῆδοθησθ ἢ γΟΓ γοδαῦ 
οὐδάϊθποθ ἴο 41] πῖν δἀπηοη! ἢ 8 ΟΓ 5ιι ρα βε! 0 η8.᾿" 
ΤὨΙ5Β ἔογιηϑ ἃ νϑΥῪ δᾶδυ δηὰ πδίυγαὶ ἰγϑηβιοη ἴο. (Π6 
Βιιθ)]6οῖ ποῦ (6 ΑΡροβί]α πονν δηΐθσϑ ὕροῦ, δηᾶ 
ψ ὨΙΓἢ ἰογ8 [6 ΒθΘοοηά ρᾶτγί οἵ [{π6 Θρ' 8116, Ὡδμ αν, 
{86 ὀχπογίδιοη ἴο πηδίκα Θ᾽ θα ΠΠΟΒΥ ΠΔΣῪ σΟὨ ΓΙ ΒΕ ΕἸ ΟΏΒ 
ἴον 1Π6 τοὶοῖ οὗἁ {Ππ6 ροοῦ ΟΠ γιβιϊδῃ8 δὐ Ψογιυβαίθαης, 
ο. 8 ὅς θ. δομοείρ. οὔβοσνεβ, παὶ (Π6 δγριιηθηίβ Ὁ 
σι σἢ (π6 Αροβί[8 ὑγρα8 {Π15 ΠΟΥ Υ ἃΓ6 (βθΘτ 18 
ἠθικοῖς. ἸΠΓΟΓΒΡΟΓΒΙ8) [ἢ6 [ὉΠ]Ον Πρ. 1. Βδοδιιβα (ἢ 6 
ΜαοοράαοπίδηβΒ δὰ αῇογάεα 10 ΠΡ γα γ, 8, 1---8. 
4, Βροδυβα τ 6 (ον }8η8 που]α {118 ἰ6 5 Υ {Π6ῚΓ 
ἤγιη ἐδιεἢ, 7 ἃ 8. 8. Βδοδιι88 ὑπ 6 ὺ ψου]α 8 10)}- 
ἰΔῖα (ΟΠ γιβῖ, θΘ. 4. Βδϑοδιιβϑὲὸ ἵππου ἢδά Ὀοίογο Ὀθθῆ 
Πῦογαὶ, 10. ὅ. δίποθ {πον Τὴ τῃ8 σοηῇνγηι [ἢ6 
Δ ΠΟΥ οὗ {πΠ6 ΑΡροβίῖία ἴη νῆδί ἢς δα Ὀοδϑίθά οὗ 
(μθι, 9, 8--- ὁ. 6. Βεσδιιδα {πὸ ἀϊνίηα Ὀἰοββδίηρ νουϊά 
σομιροηβϑίθ 4]} (μι (Ποὺ ὑεβίον, 6---11. 7. Βοσδυβα 
οἰδαγβ ψου]ὰ οἡ (πὲ δοσουηΐ ρμγαΐϊβα (ὐοά, δηά [ηἴεε- 
οο46 ψε Ηΐϊμπ ἴῃ (Π6]γ Ὀδδὶ, νοῦ. 12--. 14. 

ΟΗ͂ΑΡ, Υ]1]. 

ΤῈ Αροϑβιϊθ, δβανίηρ Ἔδχργθββθά [γ18 σοηῆάθησθ ἴω 
τοῖς τοδαγ ορδάϊθποθ, ρᾶνθ8 (ἢ 6 ΨΥ ἴογ (Π6 τϑαυῇ- 
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ϑἰτίοη δα 85 δυουΐ ἴο τηδίζα, ἐμαὶ {Π6 } Βῃου ά ἔοτγηι ἃ 
οοηἰειδυςοη ἴῸγΓ ΡοοῸΣ ΟΠ ϑι]Δπη8 δὲ Ψ96γυβϑαΐθπι, ὈΥ 
ἱπέογπιίηρ (ἴδ οἵ ψῆδῖ δὰ Ὀδο ἄοπα εἰβονοΓο, 
διι8 ργοπιριηρ ἐήθηι ἴο [Ὁ]]οΟἿ 80 σοοα 8ῃ δχδιῃρίθ. 

ΨΕκ. 1. γνωρίβομεν δὲ ὑμῖν, ἄς., “1 ᾶνα 0 δῃ- 
ὨούῦπΟοσα 0 γοιι, ὈΓοίδγθη, [Π6 ρτδςθ," ζο. Τα οὃχ- 
Ῥταϑβίοῃ χάρν τοῦ Θεοῦ τὴν δεδομένην ἐ. τ. ἐ. ᾿85 Οὐσοϑ- 
δἰοηθά {6 (ὐοπηπηοηίδίοτβ πὸ ᾿Π{{|6Ὸ ἰγοῦθ]6. δϑοπια 
Ἕαϊκο 1 ἴο ἀδηοῖθ {πΠ6 νἱτίι6 οὗ ραίίθηοα [ἢ Δανογϑι τ. 
Βαϊ ταὶ 18 το θὰ ὈΥ νοῦ. 3. ὅτι, ὅζς., ψ Βῖο ἢ ἰδ 40 
ΘΡΔΠΔΪ6ρ818 οἵ νϑγ. 1.. δῃηὰ νι ἀδη 0} ἢ88 γοίδγθησδ 
Ὧο δἰηηϑρίνίηρ. Βεβίάθβ, ἐν σψου]ά ποῖ (ἤθη δᾶνθ 
Όδδη υ86ὲ.. Οιβοῖς, 88 Ἠδη., Κηδίοῃθ., δηα Ῥγ]ο, 
ἴΔΚΕ τοῦ Θεοῦ 48 υβοάή, Ὀγν ἨδὈγαϊβιη, ἴοῦ σγθαΐ; 88 
ἐδ οεάαγϑ οΓ Οοά, ἐλε πιομηίαϊηδ οΥΓ αΟοά. Βιυῖ (δὲ 
Ἰάΐϊοιῃ 18 σομῆηδα ἴο ἃ νοΓΥ δ ΠοιΠη8 (οὗ ψηϊοΐἢ {ἢ}15 
45. ἢοΐ Οη6), ἀπά 8 ῃοΐ οὗ τπηϊνοῦϑαὶ δρρ]!οδίϊοη. 
ὙΤΠΟΥ ψογο ἱμαάποσρα ἰο ἤν γϑοουζβα ἴο 1Π18 Ἰ(ἸΟπὶ 
π᾿ ογάδγ ἴο ἀνοϊὰ {ἢ αἰ υΪγ οὗ δοοοιπηίίηρ ἔογ τοὺ 
θεοῦ, ἰἢ τὴν χάριν 18 ἴο Ὀ6 ᾿ηἰοῖφγοϊοά, ψ ἢ ΠΟΥ 
ἃ δϑανθγαὶ οἴ ογβ, οὗ δἰτη8- σινιηρ ἰο (Π6 ροοῦ. ΤΠαδὶ 
ἄρις (068 Βοιῃ6. 68 ΒΥ συ, 15. οογίδὶη ὄνθῆ 

Ἴτοια νου. 4 ὃς 7.; δῃ (15 βιρῃιθοδίίοη 18 δοκῆον- 
Ἰοάροα ὈΥ 1η6 πιίεης 1, χίσοργάρῇθγβ. δοπὶθ 8ῃ- 
δηϊθ, ονανασ, σγοραγὰ χάριν 85 δαυϊναϊδηϊ ἴοῸ 
“χάρισμα. Βυΐ {Π|8 πρδά ποὶ δχοϊιιάθ {π6 ποίίοη οὗ 
-Εἰ δ ἸΟΒΥΠΆΓΥ ΡΒ : [ὉΓ, 85 αὐτοί. οὔβογνρϑ, {Π6 σαμδα 
(5 μειὲ 70. ἐλ εἰξεοί, ἴῃ οτάθζ ἴο βῆον ἐμαὶ 4}} {π8 18 
'ἀσπα ὈΥ (ΓΒ .1Δ}8 18 ΟῚ ΠΡ ΒΟΙΘΙΥ ἰο ἰῃ6 ροοάπαοββ 
᾿οἵ ἀοἀ, νῆο δαί τοι 6 80 ΓΠΔΏΥ 5105, ἢδἢ} γο- 
γε] θα ἢϊ58 Ψ1}} 80 ὀρϑη]γ, μδῖἢ, οὗ ῃἷ8 ονγῃι ροοά ρ]ε4- 
“8.τ6, οΔ]]6α ὕο ἰπὰ (δοβ6 ἰπαὶ ψογο αδἱθηδίοά, δηὰ 
«δῖ σοηῆγμοα τ ΐ8 σ4}1} ὈῪ 50 τδην τα 8668." ΤἬοθα 
(6 δἀής) δῦὸ {Π6 σδιιδθὸβ ΨΗΥ ἴΠ9Γ6 1Β 50 ᾿Ἰῃ00ἢ τ]ΟΓῈ 
β81ἃ οἵ ργᾶςθ ἴῃ (π6 Νὸν τΠ8ῃ ἴῃ (Π6 Ο]ἀ Τοβίδπιθηί. 
ΤῊ ἀῦονα πιοάδ οὗ ̓ πίογργθίδιοη 18 θη γδοθά ὈῪ 

ΟἹ, ΙοοΚο, Ηδγάν, δῃὰ Βοάάγ. ; δηὰ 18 ρδγῆδρβ 
{Π6 σὰ οὔθ. ἘΠῸ παηιθ ἀδηοίίηρ {Π||86 ἃἰτὴ5 "πᾶν, 
βοσψανέσ, Ρ9 τερᾶγαβθά δ ἃ ςοπιροιηά Δρροϊ δεῖνα ; 
4. ἃ, Οοα᾽ 5.5}, ἵ. 6. δοτηοιίης; σι θΉ Υ2 Ορα᾽: δαζε. 
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ἍἈπαά {||58 ϑόσδιη8 ἴο ὕῈ σοπῆγπιθα Ὀγ (ἢ 6 εν ον τηρ. 
ΤἼε αἰμηβ ψψεγὸ 50 σἈ] δ, 89 ΓΠΘΟΡΗΥΪ. βυροοϑίβ, οὐἱΐ 
ἀΐ ἀοἸςασν. ᾿ 

ᾧ. ὅτι ἐν πολλὴ δοκιμὴ θλίψεως, ἄς, Τῆθ Αροβιϊο 
πον Ργοσθαζϑ (ὁ 5δῆον που νῃδὲ οἰΓΟυϑία π 68 [Π15 
σι! να5 πὐδάο, ΟΥ̓ ψαὺ ΟΥ̓ ΘΠ ΠΑΠΟΙΠμ' 115 τόσ. Ὅτι, 
παπιείῳ, ἐμαί, ᾿Ἐν πολλῇ ὃ. θ., “ ἀπε ατγοαΐ {τίαϊς οὗ 
Αἰ ἰςεοῦ,᾽" 1. ὁ. διηϊάβε το ἰγίαὶ σσσαϑέομο ἃ ὈΥ 
ας. δ ἜΠΟΟΡΗΥΪ. : πολλὰ θλιβέντες, καὶ οὕτως 
στε δόκιμοι γενέσθαι διὰ τῆς ὑπομονῆφ᾽ ὅμως οὐ κατέκε- 
σον, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ χαρὰν ἔσχον. ΗοΥδ ΤὩΔῪ Ὀ6 
εοτηραγοά Βοπι. ὅ, 4. ἡ ὑπομονὴ δοκιμὴν κατεργάξεται. 
ἜΠ6 εὐ ωθλ δία ἴη αυδϑείοη ψγ48 ἀου ιε85. ΌΥ ρογϑεο- 
ἰοῦ; [Ὸγ γε! ρ]ΟΠ᾿8 8816, θοτἢ ἔγοτα {πὸ (θη 1169 (Αοίς 
16, 20.), δὰ {Π6 96 'ν5, 17, ὅ ἃ 18. 
᾿ 4, ἡ περισσεία τὴς χαρᾶς αὐτών. ΑἩ ἘΠ ΟΌταϊδη [ὉΓ 
“γοῦν ἀρυπαδηϊ ΟΥ̓ ;" πάπιοῖν, αὐιβίηρ Πότ [Π6 ἰη- 
βαεηοα οὗ ἐπα ἀοοίεϊπο δηαὰ ργθοθρίβ, {π6 ρ]οτίουϑ 
ἔορεϑθ, δυρρογίβ, δηἀ οὐπϑοίδιοης οὗ ιἰῃ6 (Θοϑρεῖ, ἴῃ 
τἰνῖϑ δρθ οἵ {π8 ϑρεο!αὶ ουροῦσίηρ, οἵ 1Π.6΄ Βρόττῦ. 

ἃ, ἡ κατὰ βάθους πτωχεία αὐτών. το ψα Βάνα 8 
ΡὮγδβο ἔογ δι δάϊδβοϊῖινθ, ψὨ] ἢ, ἴῃ εἰ18 τηβίδηςε, Π45 
πϑὲ ὈσοῚ ὀΧΑΕΙΥ ρα  ϑε, δορῆ. ΑἹ. 180.) (εἰεὰ 
ὈΥ ΘΒ θι8.} σοιηθβ {8Π6ὲ ποαᾶγεδί : ἢ μακροῦ πλούτου 
βάθει. ΤῊΘ νεδάϊπῃ βάθος ἕοτηλα ἴῃ 8οβηὰ ΜΙ 55. δὰ 
ἐπ ἘΠ ὀοάαοτοί, νοῦϊα Ὀ6 [688 χασϑβ. ΟΥ̓ κατὰ βαθοφ ἴου 
βώδος, Ἔχᾶτο Ὁ }]68 ἃγθ δἀἀδυςο Ὀγ Ὗ' οἴϑ. ἔγοσι Τπεορῆ. 
Η. Ρ..9, 10. ῥίϑας οὔτε ποχλὰς, οὔτε κατὰ βάθος, οὐ 
15. Τῆβ δάγεοῖνε βαθὺν 8 οἴδθη υδοὰ ὈγΥ (6 (48. 
51:08] ὙΓΠΟΓΘ 1Π ἃ 5. ΠῊΪΔΡ ΩΖΔΠΠΟΙ; 898 πλούτους βάθος, 
Δα. ΚΝ. Η. 8, 18.. δηὰ {86 δάήϊοοϊϊνε βαθόπλουτοφ. 
Πτωχεία ρτοροῦν εἰσ Ή ῆἶεθ δερβατῳ. Βυΐ δ4 δαί 
ἔογ, αν Π [ἢ οὐ οἾ ἰάρσυδρο, 18 306 11 π|οὸ8 υ86αἃ 
οεοπιραναΐὸ, οὗ οἵδ 'ἴῈ ΠΆΓΓΟΥ ΟἸΓΟυ Δ Ώσεϑ, 80 800 ΕΙ 
5. (6 Ιἀϊοπιδίϊοαὶ ι.ι56 οὗ (Π6 πογὰ ἤεῖα δηὰ δ νον. 90., 
85. αἶδο Αρος. 4,9. ΡΒ. 80,.11., ἀπὲ οἴβανσῃθγε ἴῃ {Π6 
ΟἹ Ταεβίαπιοπί. (866 δοιϊουθ. 1χ. Ν. Τ. δῃὰ 
Τεοῦ.) είβ. ἴοο δάάιιοσαβ δὴ δχϑδιρὶθ ἔγοτῷ 
Τιαοσίδη. ϑυϊά.(εἰζοα ΒΥ δ΄ ἢ] δ ι5.) Ἔχρ αἰῃβ 10 ἐδε δεΐης; 
εέίογίν ἀεοίεμέε ὁ ργορογίψῳ. Ἰλοδεῖπι. (δ᾽ πὲ18 (Π 6 

νΟΙ,. ΥἹΙ. ο 
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(οΓ 18 ΔΡὈ]6ἀ το {Πθπη, βίηςα [86 Μασθάοῃϊβῃ8 ψογὸ 
Ροογ 'π σοιῃρᾶγίδοη ψἱτ (ἢ6 ΟΟΥπἰ 84η85. Βυΐ {δα 
ϑίγοηρ; Ἔχργθβϑϑίοη 864 ὈΥ {π6 Αροϑβί[6 βεϑῖηβ Παγάϊγ 
ἰο δάιηἰς οὗ 118 οχροβιιίοη. Ῥγοῦδοὶ!Υ {Π6 σοηνογίβ 
ὙΘΓΘ ῬΘΓΒΟΙ5 ΟΠΙΘΗ͂Υ οὗ {πΠ6 ἰονγαγ ογάθγβϑ, δῃηά ἰδς 

ΓΟ οἶα8868. ἀὐτοῖ. {Π|ηΚ8 (ΠΟΥ απ ὈδοοΙ6 ΡΟῸΓ 
Υ ςοηῇβοδίϊοη, δηά Ὀγ [6 ἀδϑογίίοη οὗ {Π|6 γί οἢ οοῦ- 

γνογίβ. Βιι [(ἢ158 18 {Π{{|6 ποτα (ἤδη πλοῦ βρθουϊδίιοῃ. 
ῷ, ἐπερίσσευσεν εἰς τὸν πλοῦτον τῆς ἀπλότητος αὐτῶν. 

ἘΠ15 18 ἃ βοπιαν δαί ΠΙΠΠ σι  ϑοηΐθησο, δηΐή (ἢαΐ ἔγοπι 
[Π6 δη{1{Π|6818 ἴῃ τῃ6 πογάβ. βάθους ἀπά ἐπερίσσευσεν. 
ΤΠ6 86η86 οὗ (Π6 ἰδεῖοσ βθοιῃβ ίο ὃ6 γοαομπαάοα πηΐο, 
ἐοηἀσά επίο: 88 ἴῃ ἃ (οὐ. 4, 1ὅ. δηά ρογῇδρϑβ 9, 192. 
'ΓΠ6᾽ πηοδηΐηρ, (ἤδη, οὗ (ἢ νοῦ 8 (ΟΥ̓ 8 β8οτί οὗ Οχγ- 
ΤΔΟΓΟῺ) 866Π18 (0 6 (ἢ18: ““{Ποῖγ ἄθθρ ρονογίν οδῃηάθά 
ἴῃ {Π6ὲγ σἰσἢ ΠΡ γα ν᾿" “Ἐοβαοιηη. Ἔχρ δὶ ἢ : ““ {Π6ὶΓ 

. ογα ΠΥ ἀρροαγοαὰ τπυσῇ ρστοδῖογ [ἤδη οουἹά Ὀ6 6χ- 
ΡΕςίοα ἰτοπὶ ΡΟΓΒΟἢΒ 80 Ροοσ. ἢ  ΑΠΑΤΗΘΟΡΏΥΙΪ. ἰππ8-: 
ὥσπερ ἡ πολλὴ θλίψις ἐπερίσσευσεν εἰς χαρὰν, οὕτως ἡ 
πολλὴ αὐτῶν καὶ βαθεῖα πτωχεία, οὐ μόνον οὐκ ἐνεπόδισεν 
εἰς ἐλεημοσύνην, ἀλλὰ μᾶλλον καὶ περίσσευσαι αὐτοὺς 
παρέπεισεν εἰς τὸν πλοῦτον. ὅ'66 84'30 ἴῃ οΕἰαραπῇ ρᾶγα- 
Ὦγαβ6 οὐ Τποοάογοιῖ. [Ϊῃ πλοῦτον τὴς ἀπλότητος [Π6Γ6 

1. ἃ Ἠροῦγαϊβη) ; 858 Ἰυβί Ὀοίογθ 1 περισσεία τὴς 
χαρᾶς. Υδοι 1 ἢπά ἴῃ {δ ο]4881.8] ἸαοΚάαν, Ατιϑβϑίς- 
ποίαβρ. 10, 8. ὑπὸ πλούτου τὴς εὐπρεπείας. [{ τηυϑὲ Ὀ6 
οὈβεγνϑά, {πὲ ἀπλότης, ΜὮΪΟΝ ῬΓΟΡΘΓΙ͂Υ βἰρτι ῆε8 ϑὲπε- 
»ἱ)ὴεϊέν, γεῖ, πὸ (86 1, αἰπ σὲπιρέϊοϊέας (45 ἴῃ ἼΔΟΙ. 
Η. 8, 86.) «|50 ἀδηοίο8 ἔγοϑ- Ἰϑαγίθηθϑθ, δη |106Γ- 
ΔΙγ; 88 ἰῃ Βοηι. 12, 8. δΔηὰ ἱἰηπΐτα ὁ, 12 ὃς 18. 
Κιοῦϑ οὔβεγνϑβ, [δι {Π158 βιρῃϊηοδίίοη 15 τεαυθηΐ ἴῃ 
Φόβδρῆ. δῃά {6 δερί,. ὅδ66 δοηϊουϑβ. [,6χ. 
τ 5 τοπηαγκοά Ὀγ Μδβδοκη. (δῆδγ ατοί.) ἰδδὲ {ἢ ϊ9 

18. 8 ΨΕΙΎ πιβϑίεγίυ, δηα γοῖ ἀ 6] σαί, τηοάς οἱ οχοϊτηρ 
(ἢ τσἢ (ΟΣ Π18Π8 ἴο ΠΟ ΓΑ ΠΥ. 

8. ὅτι κατὰ δύναμιν. ᾿ΓΠΘΟΡὮΥ]}. τὶ ΠΥ οὔϑογνοϑ, 
ἴηδι [18 18 Ἔδχυρ δηδίουῦυ οὗ (ἢ6 ργϑοθάϊηρ. [1 18 ἴπ ς᾽ 
ἀεοά 4 Κιηά οἵ φραπαίορδὶδ, ἀῃὰ γνωρίϑω τὴᾶν ὃὈδς 
ΒΌΡΡΙ16α ἔγοπι νεσ. 1., θὰ ὙΠ ἃ 5]Πσῃς ἀσοοιηιποάδ- 
ἴοπ οἵ βθῆβε ; 4. ἀἅ. “1 β8ὺ {Πδἰ,᾽ ὅς. Μαρτυρῶ 
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ἐδηποί θὲ υβθα 48 ἐδ νογῦ, βίῃοα 1 18 ῬΌΓΟΙΥ ρϑγθῃς 
τποεῖοα!. Ὑοἱ ἀραίη αἱ αὐθαίρετοι, δοίη νογὺ πιυδί 
6 ΒΡ] 16, ΒαπΊΟΪγ, ἦσαν, ΟΥ ἐγένοντο, Βαΐ δΒοιηὸ 
νΟΓΌ 15 ψεὲ ψϑηίηρσ ἴο σομῃρΙοεῖα 128 Τσοηῃδίγυσίίου ; 
δῃά (δι (1 (Π1ηΚ)) 18 διδόναι, προ ΤΑΥ͂ δ6 δυρρ! θα, 
ἴτοιι [ἢ 6 σοηῃίοχί ; 8ῖη66 δεδομένην 48 ργοσοαοα, δηά 
ἔδωκαν [Ὁ]]οΟ8. Ἤδη δεόμενοι ΜΝ 1}} 6. 1ῃ ἀρροϑί(ἰοῃ, 
δῃηὰ ΤΟΟΌΪΓΕ ἃ νΘΓΌ (0 6 Βιρρὶϊοἃ δῇογ ἰΐῖ. Αὐθαΐ- 
βετὸος 18 ἃ ϑβἰΓΟρ ἰθτ), ἀδηοίηρ ἩὮδιὶ 18 ὙΏΟΪΥ 
νοΪ πηΐδγυ. 

Ο Ἶὴ 186 ποχί βϑηΐθηςο δεόμενοι---δέξεσθαι ὑμᾶς, ἴῃ 6 
οοπϑδίγιοίίοη ν1}} ἀθρθηὰ ὕροη {π6 ᾳυσδίζοη μοί 6 
δέξασθαι ἡμᾶς 185 ἴο Ὀ6 τεοϊαϊηερα. ὙΤΠ6 ᾿νογάϑ 8Γ6 
οἴη (εἀ 1Π ΨΘΓΥ ΤΩΔΗΥ͂ ΘΧΟΘ θη ΜΆ Κ.. αἰπιοβέ 41} (ἢ 6 
ευβίοηβ, 41} ἰῃ6 ατοοῖ (ὐοιηπηθηῃίδίοῦβ, Δηα ΤΏΔΩΥ 
Ἑαίμογβ, δηα πᾶνα Ὀδθη τγα]οοίοα Ὀγ (6 "6βῖ ΟΥΠΟΒ, 
ΎἼΒοΓο σδῃ 6 ἢοὸ ἀουδὲ θυ. {Πδὲ {Π6Υ ἃτὸ ἔτοπι [Π6 
ὨΙΔΙΡΊΏ : δηὰ {ἢ]18, ἰηάἀοοά, 15 ργονοα τοίη {ΠῸ εἷγ- " 
οὐπηδίδησε δαί {18 νϑσ 15 ρὑγοροβεα ὈγῪ (ες ατροκ 
Οοηγηηοπίαίοιβ ἰο δα ϑυρρίἑοα ἴος 16 ρυγροβα οὗ 
οοιρίοιϊηρ τ[Π6 σοῃδίγαοίίοη; δηά γοΐ ἰἢ18 18 ποῖ 
ΒΟοθββασυ. [{ (6 ψόογὰβ ψογα ρσεηυΐηθ, [Π6 σοη- 
βίγσυσίίου 8δηἃ βοῆβο ψουϊὰ δ 88 [Ὁ]]οΥν8 : δεόμενοι 
ἡμῶν (ὥστε) ἡμᾶς δέξασθαι ἡμᾶς τὴν χάριν καὶ τὴν 
κοινωνίαν, ὅτς. ΤΠ6 τὴν χάριν, ψ1}]} ἀδῃοία (ἢ 6 
δεποβοίμηι, ᾿ἶκα (6 χάριν τ Ας μένην, ὅζε. αἵ νόΓ. 1, 
Δοσογάϊηρ ἴο ὁη6 οἵ ἐπο86 ψογάβ. ᾿ Βιιῖ χάριν, ἰηῃ {πὶ5 
8686, ΜΟΙ] ΒΟΔΓΟΘΙΥ Β6 ὨΘΟΘΒΒΑΙῪ ; δηή (ῃογο ψου]Ἱά 
ὃδ6 4 ἀΠορία ἴῃ δέξασθαι, ψὨϊοϊι, ἃ5 ΔρΡΡ}]16α ἴο κοινώ- 
νίαν, πηυδὲ Ὀ6 [0Γ ἀναδέξασθαι. [11 δΒροροιῃ8 Ὀοίίογ, 
τπογοΐοσο, ἴο αἴ531:}188 [ὴ6 ψοσάβ δέξασθαι ἡμᾶς, δῃηά 
[Ὠθῃ τὴν χάριν Μ1}} ἤανα [Π6 86η86 οὗἉ ἐλθ αυοιν, δῃά 
[ἢ γοχς δ ἢ 85 Ηδηΐήίδ 415 ἔογ τὴν χάριν τὴς κοινωνίας, 
“τς ἕανουγ οὗ ἑδκίηρ ρμαγί ἰΏ,᾽ 1. 6. “{ῃεν δϑκρὰ οὗ 
5 ἰο ἀο ποῖ {πΠ6 ἔλνουγ οὗ (ἀΚίηρ Ῥαγί ἰη 186 ἰγου 6 
οὗ σοηνογίηρ {Π16 οΟἸἸοο(ίοη ἴον (ἢ6 δδιηΐβ ἴο υ4488.᾿" 
Νον τ6 Βρη 1 84118 νγαθ Ὠθοθθβᾶγυ, ἢ ογάοσ ἴο ἀνοϊά 
1Π6 οἤξηβίνοβθθα οὗ ἢανίηρ ἐΐγεοθ σϑηϊεῖναεβ 1 8ι60- 
οαοϑββίοη ἀδροηάθηΐς ὑΡο 9Π6 Δποίδογ. 

3. τὴδ διακονίας ἴδραξ ἔοτ (6 δι1π} ΟΥ̓ ΠΊΟΠΡΥ ΓΟ ]Θοἔθά, 
ο 



106᾽ ῷ. ΦΟΒΙΝΤΗ͂ΙΑΝΒ, ΓΗΔΡ. Ρν11]- 

αῃϊοῦ τϑ ἰο Ὀ6 δἀπη!ηϊδίδγθα ἴοὸ ἐδ ὨΘΟΘ8511165 οὗ 
(6 βαἰηΐβ. Αε Εοῃ. 15, 81. 1{ ἀδηοίε8 [6 σοηνεῦ- 
ῃρε οὗ 86 οοἰδοίίοηϑ; δῃὰ ἴῇ βοπὶα Μδϑ. {π6γ 
φαρυτβ [ῃ8 ρ]058 δωροφορία. 
. καὶ οὐ καθὼς ἠλπίσαμεν. Τῇ (Οὐοιμμπιθηίδίοζει 

ἤθκΘ ΞΌΡΡΙΥ ἐποίησαν δηα μόνον. Βαί ἐδίδοσαν, ἰακοη 
ἤοπι (6 [οἱ ον πη ἔδωκαν, ἙΟυ] ἃ ἢδ6 ἃ τΏΟΓΘ γορυ δῦ 
εἰ Προ}. ΤῊΡ 56ῃ86 15, “ἋΠ6Υ αἰα ποῖ ρὶνο ψῇδὶ να 
οχμεςιρά φηγ,᾿" 1. 6. δοῖη6 8118}} βϑπ). ΑΒα 5ο, ] δηά, 
1 ψὰ8 ἰάκθὴ Ὀγ ΤΠοϑοάογοῦ : [ῸΓ ἢ6 βᾶν8 ἴ[ἢ6 πογὰβ 
οὐ καβῶς ᾿ἠλπ. 81:6 ποί 88(1 περὶ τὴς γνώμης, Ὀυΐ οὗ (ἢ 
διιουῃί οὗ (ἢ6 όπου. Απᾷ ἢ ρῥδιδρῆγαβϑοθ [δ1}8: 
ἀφερῶντες φμικρὰ τινα πρωσεδοκήξαμεν σῳφλλογήσασθαμ, 
ἀλλ᾽ ἐνίκησε τὴν πενίαν κα μεγαλαψυχία. Ἐλείδει, ἴῃ 
(68 8ρῆη80 δαμεοέ, ῖα Ὡοΐ υπΐτεαυρηΐ; Εβρθοῖ Δ ἢ ἴῃ 
ΤὨμογά. 858 7, 958. ὅ, 7 ἃ 9. Γἢς πιοϑί γρβιδγδδὶ 
ΘΧΘΙΊρΙ6 [ πον ἰ8 Αιγβίορὶι. ἂν. θ56. τοῦτο----τὸ κακὸν 
οὔπατ᾽ ἤλπισαν δηὰ ΤὭυρςγά. ἡ ἔλπιες τοῦ φόβου. 
Το ψογάβ ἐο]]ονηρ, ἀλλ᾽ ἔδωκαν--- Θεοῦ, ἈΓΘ 

δμογροίϊς, 8ηἀ ἴῃ ΒΟΠῚΘ ἸΏΘΆΒΕΓ ΠΥρογθο ςα]. Βα 
Β6Ώ86 9668 (0 Ὀ6: “ἜΠΕΟΥ Ὠοΐ οἣΪν σᾶνα τλογα ἔπ δη 
᾿ς οχρϑοίοά ἴον (π6 ιι86 οὗ (86 ροοιῖ, πὰς {ΠῸῪ σανθ 
δῃάᾷ ἀονοίεά {πδηγϑοῖναβ ἢγϑί ἰο (Π6 ξοτά, ἰο ἀο ἢ 8 
Ψ ἢ ἀνϑευ ροοα ΜοΥΚ ; δηᾷ ἤδη ἰο ε|5, ἴο {Ὁ]8] 4}} 
ΘᾺ ᾿ϊϑ68, δὰ οὔϑογνθ ΟἿΣ δάιηοηϊοη8." Αμπά 
Τῃροάογαί ψΜῈ]}] ῬΑγδρΡ Γ8568 {Πι18: αἰτία δὲ τούτων ἡ 
περὶ τὸν Θεὸν ἀγάπη" ἑαυτοὺς γὰρ ἀνέθηκαν τῷ Θεῴ, καὶ 
ἡμῖν δὲ ὡσαύτως ὡς διακόνοις Θεοῦ. Τἢῃ6 ρἤΓα86 ἑαυτὸν 
διδόναι '6 ῬΓΟΡΘΙΥ υϑ64 οἵ πδί!ο0ἢ8 γ]6] ἀηρ᾽ {Ποτηβοῖνθβ 
ἴο {6 βυν]δοίίοη οἵ δΔηοίζῃοῦ ρονθνῦ; οὗ ψἤοὶ Ὑ εἴ8. 
ϑάἀάυςςρ8 ΘΧϑιρ]685 ἔστουι Τιβοάογοί. 8, 190, ὅ, 18. θ, 
108. 7, 180, 182 ὃς 189. 
Ὗς πᾶὺ οὔβθγνα ὑμαΐ καὶ, ψ ἤθη ἴ( [ο] οννβ πρώτον, 

ὨΘΟΘΒΒΆΡΙΥ σΆΓΕΙ68 ἈΠ 10 80 61}1ρ818 οὗ βοπ!δ ραγίῖοϊα 
3: {4016 ἴο 6 δβθῆ89 οὗ 8η ογαϊΐπαὶ, 35 ἔπειτα. Τἢθ 
δοςοιρδηγίηρ ρἤγαβα διὰ θελήματος Θεοῦ 18 νἈΓΙΟΙΒΙΥ 
Ἰπίογργοίθα. Οατοί, δῃά οβϑηῆμη. σθηάθν ἃ “ Πθο 
Ἰρβοῦμῃῃ δῃΐπηοϑ τονεῃίθ." Βαΐ 1 ββου]ά ρῥγχγοῖδι 
(δκίηρ ὖ ἴον “1260 ἴἴὰ ρεγιλερηία ;" 885 2 (οσγ. 1, 1. 
“Ῥρμΐὶ 8. Αροβϑί]ε διὰ θελήματος Θεοῦ" δηὰ Ηοπι.1,10. 
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ἐκ θελήματος Θεοῦ, δῃᾷ 15, 86. Απά 5ο Εδβί. 8πὰ 
Οβνίη. ὙΠΘΟΡὮΥ]. Θσχρ  δἰηβ: αἷς ἀρέσκει Θεώ, καὶ 
οὐκ ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ. 

6. εἰς τὸ παρακαλέσαι ἡμας Τ΄', ἄς. ὭΠοΓα 18, ἰὲ 
τηιδι Ὀ6 οὐϑογνοα, ταιιοἷ. ΒΕηΏ86 σοΟησΘαἸθα ὑπάσν [ἢ8 
εὶς τὸ, οἵ νῇῃϊοῦῆ ἔδν ΟὈπηπιρηίδίοιβ βοοῖῃ δὐναΐθδ, 
β'ηςσα {Π6Υ̓ 8 ΠΠΡῚῪ γα οσ ἐέαφιιο, ἱπϑοηιμοῖ ἔλα, ΤΉΘ 
ἐγυ τῇ 19, εἰς ΠοΓΘ, 88 οἶδ, βρη ῆθθ γεδεΐἑ , δηα εἰς 
τὸ 15 ἴον ὥστε. Ὑοἱ {Π6 [}}] πηοδηΐηρ' οὗ 1Π8 Αροβεῖε 
σϑηποῖ δα εἰϊοι6α ψτπουΐ βαρρίγιηρσ, Τογα ψόγαξ 
ἢ δ8η σδῃ ΤΓΟρΊ ] Αγν Ὀ6 δοσοπηΐθα ῸΓ ὈΥῪ ΔΩΥ Ρῥχγίῃοὶρ]8 
οὗ ρταιηπηδίσα! 6}} 0513. ὙΠῸ 86η86 Πιᾶὺ ὃ6 ἰἢπ8 
ΘΧΡτοββο. ““ ΤἼδ γϑβυ] οὐ {π18 υὑποχρθοίθα βσοβββ 
ψ ἢ (Π6 Μδορηοηϊδηβ 88, (ἢδὶ ([δϑγηρ 1680 γοῖ 
Βῃοι α Ὀ6 ουϊϑίγρροα Ὀγ {πὸ Μαοραάοθηϊδη8) ψὰ ἀθ6- 
ϑίγρά Τιῖυθϑ, (Π4ι 38 ἢ δα ἔὈσπιοΥΪ δοσιη, 80 δ 
μοῦ 4130 50 οὔ, δηά "ηϊΐϊδὰ διηοὴρ γοὺ {8 ς0]- 
Ἰβοι!οη." ι 

6. εἰς ὑμᾶς, ““δρυὰ νοΞ,᾽ ἴοτ ἐν ὑμῖν. ΤΠ νϑγῦ προεν.», 
ἩΙΟἢ 4130 ΟΟΟΌΓΒ δὲ νοῦ. 10, 15 βοῃῃ  Ὑ ῆδί ΓΆΓΘ. 

7. ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν παντὶ περισσεύετε. ἜΠ6 Αροϑέ6 
ἔΟἸ]ονν 9 {πΠ|5 ἃρ ψ ἢ ἢ οαλογέαξίοπ ; δὰ ἀλλ᾽ οὐρδῖί 
ποῖ ἰο Ὀ6 τοηάἀοιθα ἐλογοίογο, Ὀὰϊ “πον Π6ἢ ;" 88 
15 ἀοῃα ὃν Μδοκῃ. 118 ρᾶγίίοθ ἱπάθθ αὶ 18 ηοΐ υπ- 
ΖΣρΘαΌΘΠΕΙΥ ργθῆχοα ἰσ πογίαίῖνα δῃα ῥγθοδίουυ 5361- 
ἰθῆς68:; ἃ5 Μαχγίκ 9, 22, ἀλλ᾽ εἴ τι δύνασαι, βοήθησον 
ἡμῖν. δοῆϊθυθϑ. ψ6}} τθηάθγ ἰ{ φμῶδο, ἀῃα διηοηρ 

- Οἴδπογ (Ἰ]αβϑῖσαὶ ραβϑαρθδ, οἱΐθβ Ασίβι. ΝΡ. 188. ἀλλ᾽ 
ἄνοιγε τὴν θύραν. ϑεε. οορεν. ἀ6 ραγί. Νονν [18 Ποτ- 
δεῖνα 5686 18 ΒΕΓ [Π6 ΙΏΟΓΘ ὨΘΟΘΘΒΑΓΥ ἴσ ὃ6 ᾿ηδὶ516 8 
ΟἿ, βίης6 ἔτοτῃ ᾿{ δἰοῆδ ςδῇ ψ δοςουηίΐί ἔογ [6 61" 
Β8 οὗ ἃ υόγύμηι ἠογέαπαϊ ὈΒεΐοτε ἵνα. (ὐπΠιπιοπίδίουβ 
δΌΡδια σπουδάϑετε. 
Το ψογάς [Ὁ] οσίπρ; (πίστει, λόγῳ, δη γνώσει,) νὰ 

ἴοο νΔρι Υ ΤΟΥ ὈΥ ΟΟΓ πιοάθγῃ [ἢ ςΓΡΓΘΊΘΓΗ, 
Τῆς βοορα οὗ ἴῃ6 Αροϑε!ο βϑβϑῃϑ ἰο 6, ἴο σϑιηα 
τἰοπὶ οὗ {ποῖῦ ργθαΐ ΟὈ] σαιίοηθ [ὁ (ἀὐοά, ἴῃ ογάσε 
ἘΒΘΓΘΌΥ ἰο οχοῖϊίθ (ἤθη ἴὸ τηᾶκα 8 ἀπε τοϑίυσῃ, 
ολαγιέψ, ἰο τιθη ἴον Θοα 5 58: ποῦν οὗ 686 οὔ]. 
καϊίοῦδ (Π τοδί σοι δεκαῦὶα ποῦς τπ6 σρόγτέπαξ ἀνα 

“«Φ 
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ἐπέγαοτϊπατῳ ρὶ 5 πἰτ  ΒΙσἷ 5ὸ τηδὴν οὗ ἴσα δά 
Ὀδοη νουγοά, δηὰ μηϊοῖ ΔΓ 80 σορίουβὶν ἰγεαίοά 
οὔ ἴη {πα ἰὈσιηθΓ ορίϑίϊθ. Νον ἰδ 6δ6, 848 [ῃ6 δπίϊοηΐ 
Οοπηπιθῃίδίοτῦϑ τσ ἢν ϑανν, [Π6 ΑΡροβί]6 ἤθσγα 1πιθηά8. 
δ)ὲθ δγυβ. δηὰ ᾿Γμβοοάοσει, Τῃδ Ἀα6βῖ σοι θη ΔΓ 
ο {{18 βεῖθθδ ΠΊΔΥ͂ θ6 ἰουπά ἴῃ 1 (οτγ. 12), 8 ὅς 9. ᾧ 
μὲν γὰρ διὰ τοῦ Πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας, ἄλλῳ δὲ 

γος γνώσεως, κατὰ τὸ αὐτὸ Πνεῦμα’ Ἑτέρῳ δὲ πίστις, 
ἐν τῷ αὐτῷ Πνεύματι" ἄλλῳ δὲ χαρίσματα ἱαμάτων, ἐν 
τῷ αὐτῷ Πνεύματι (γί οΓ 866 [ἢ6 ποΐ68). ΤῸ [686 
εαίγαογαἴπατν εἰ7}5 ([ῃ6 ΑΡροβί]β 5110] οἱ πβ βοῖπϑ ογάϊ- 
παν ὁπάοιυηιοηίδ; ἃ8 πάση σπουδῇ, 1. 6. ΖΕΔΙΟ.}8 ροΓ- 
ἔοτιηδησε οὗ Ἔν γν σοϊρίουϑ ἀπέν, (Π6 ἔΟ] ον ηρ δἴζεγ 
ἰθίν δηὰ νιἱγίι ; ΘΧΔΠΊΡΙ65 οὗ ψὮΙΟΝ ΔΓ ἔοιιηα ἴῃ 
ὁπ. 19, 1]. τῇ σπουδῇ μὴ ὀκνηροί, ΗΘ6Ό. 6, 11. 8Π4 1 

Ρεῖ. 1, ὅ. πᾶσαν σπουδὴν παρεισενεγκάντες. ἮΝ Εἴ. 
δ΄ἀ΄άυςοο8 βενογαὶ (Ἰδβϑϑίοαὶ Ὄχαπηρίθβ οὗ ἴῃ6 ὈὮΓΆ8685 
πᾶσαν σπουδὴν ποιεῖσθαι οΥ τίθεναι. 

ἡ. καὶ τῇ ἐξ ὑμῶν ἐν ἡμῖν ἀγάπῃ, ““δῃηὰ ἴῃ ἴον 
ἔτοιῃ γοιι ἴο τ18 :᾿ ἐν ὑμῖν θεϊηρ ρΡυϊ ἴον εἰςἡμάς. ἼἘ6 
ἐξ τὰδὺ δθϑηὶ ῥ᾽ θοηδϑίςαὶ, ἀπ σογίδίηϊν 15 ἡοέ (]45- 
Βῖ68] : διυιΐ ἰἴ δῆϑννοῦβ ἰο (ἢ6 Ηδοῦ. Ὦ. ΤὨα Αροϑίοσ, 
1ἴ πᾶν Ὀ6 ορβογνθά, ψἱἢ {Π6 τηοβὲ ἀ6] 1 σα δα γε 88, 
δηάρανοιτϑ ἴο ΜΟΥΚ οὐ {ῃ6ηι, ὈΥ Δρρθδϊηρ ἴο {Π6ῚΓγ 
ψ 6} -Κπονη αἰδοιίοη ἴο ἢϊπὶ : δῃά [818 πηοίίνα Πα 
"5265 [ΓΙ ΠΟΥ 'η (ἢ6 ἡσχὲ νοΓβ6. : 

8. οὐκατ᾽ ἐπιταγὴν λέγω. ΤΠ6 κατ᾽ ἐπιτ. 15 ποΐ Μν 6}} 
Τοηἀογθα “' ὈῪ σοπηδηαμηθηΐ," 88 1 ἰτ πηοδηΐ, ὈΥ͂ 
ΘΟΠΙΙΩΔΗΩΠ ἔτοπι Οοα, 48 ἴζομ. 16, 26. ; 6 Γ6 48, 1ἴ 
ΔΙΙΏΡΪΥ ϑἰρηϊῆθθ οῳ ἐμιρογίο, αἰἱδογιέαξϊυοῖψ ; 88 1 
(ογ. 7, 6. τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνωμὴν, οὐ κατ᾽ ἐπι- 
ταγὴν' ὃς ΝΟΥ. 25. δ᾽0 4130 μετ᾽ ἐπιταγῆς αἱ ΤΙ(.1, 8. 
ὃς 4, 1δ6. ὙΠΘοΟΡὮΥ]. 61} ἜΧρ]δηΒ 1 : οὐ κατουσιάϑων. 
Τὴ Αροβεὶθ {πῃ 80] Οἱ ἢ ἔτοο γϑάδοηϑ ἴοὼσ [86 ἰῃ- 
7υποξοη. 

8. ἀλλὰ διὰ τῆς ἑτέρων σπουδῆς, ““οἡ δορσοιιηΐ οὔ 6 
ΔΙΔοῦ Υ βῆοψνη Ὀγ 16 Μαοσδάοηίδηβ, [680 γε Βῃουὰ Βα 
Οὐϊϑιρροά ΡΥ ἐπ απ). Καὶ τὸ τῆς ὑμετέρας ἀγάπης 
γνήσιον δοκιμάξων, ““ δῃά ἴῃ ογάδτΣ ἴο (τὺ {Π6 σεηυΐπο- 
Σιε88 οἵ γοῦΓ ἴον :᾿" τὸ γνήσιον Ὀοίηρσ μυΐ ἔοΥ γνησιόξης. 

ΕΙ 
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δὸ οἰβθύογ ἀνυπόκριτος ἀγάπη. Δοκιμάϑειν βἰρηϊῆοβ 
ἴο »μέ ἐὸ ἐδ Ἀγοοῦ, δοκιμὴν ποιεῖσθαι. ϑοπηα τηοάφδγη 
Οὐπηπιθηίδίογϑβ, 88 Οτοῖ. δηη Ιλοβθηῃ., Ἰηογργαί {6 
ἀγάπη οὔ ἶονε ἴο {Π6 ς ἀμὸν ΟΠ γιβϑδηβ ἰη υ464. Βιυϊΐ 
1 τδῖογ {πη Κ, ἢ ΡΠοι. 8Ρ. (Εσυπιαδη., (δδΐ τ ἀ6- 
ποΐ68 {Ποῦ ἴον ἰοναγάβ (αοὰ δηὰ (Ὠ γβί, δηὰ 4130 
ἰονγαγὰβ (6 ΑΡροβέε, (866 (6 δϊα ποίε οἵ Ῥμοί.) ; 
{π|8 ἱπάδθα 18 σϑαιυίγεα βοίῃ ὈγῪ ψ ῆδί ργθοθάββ, δηά 
ψγῃδί [Ὁ]]ον8. ΤῊΐ8, ἴοο, ἰ8 Τγίπο ϑηϊαγροά οἢ ἴῃ 
{86 ποχί ψογάβ, ψθθγ [6 ἀγραπηθηΐ ἰ8 [Π6 5816 ἃ 9 
δὶ 1 οἷ. 4, 19. ““να ἰονα πίῃ Ὀδοδιι8α Ὦς ἢγϑι ἰονοὰ 
11. δα ΜΟΙ, 7---41., ὙΠ] ἢ δα τ ΓΔ] {Ππ|82έγαία 1} 18 
8 ]6οῖ. 

9. γινώσκετε γὰρ τὴν χάριν----πλουτήσητε. ΤῊ18. ἰ9 
ηοδηΐ ἰο ϑυρρεοβί ΔΠΟΙΠΟΙ γοᾶϑοὴ ΜὮΥ (Π6ΥῪ βῃουα 
δῖνα [1 γα! γ, ὩδιοΙΥ, ἃ8 θοβίονϊηρ βοπηδ ρογίίοη οὗ 
1Π 086 ΓΙΟἢ 68 σοῃΐογγο Ὀγ {Π6 Ιιογά οὐ ἐπ6 υηΐνογβο, 
ὙὯΟ, ἴογ {Ππεὶγ 58 Κ68, [6 ἢΪ8 ΒΡ γον οχα] θά βἰδίθ 
ἰη 6 Ὀοβοιη οὗ 5 ΕΔΙΠΟΣ, δηὰ δϑϑυιηθά {π6 σοπάϊ- 
τοὴ οὗ ἰον 688 δηἀ ρονογίυ, {πὶ {ΠΟῪ παὶρῃξ θ6- 
ἙΟΙ6 8ρ|Γ1 {0} }}Υ τὶς), ΤΊ ἢ ἴῃ (ἢ Ὀ]οββίηρβ οἵ 18 γθ- 
Ἰσίοη, 1π [Π6 πηθδη8 οὔγδοθ αῇογάδβα {Πθῖ ἤδγθ, δηά 
ἴῃ ([Π6 Πορ68 οὗ ρίογυ μϑγεδῆϊεσ. 

δυσὶ 1 σοησεῖνα 15 (ἢ 6 86δῆ86. Αηά ἤθησθ ἰξ [8 ηοΐ 
ΜΠ ΒουΪϊ γθάβοὴ {παῖ {18 ραββᾶρα 18 (ῃουρῶξ ἴο δἷς 
ἔοτά ἃ ἀδοϊάβα ςοπῆγπγαιϊίίοη οὗἁ [Π6 ργθ- 6χ βίθβηςα οὗ 
ΟὨγιϑι. ὙΒοοάογοῖ ψ6}} ρδγδρῇγαβθβθ {{π||8: ᾿Ασο- 

ἘΞ [{|ἰ6 (ΤῸΪΥ Τοτραυκοα Ὁγ Μν. δῖε, [παι {πὸ δοοϊηΐδη ἰμίεγργοίδ. 
ἴοῃ, [παὶ Βα νγὰϑ τἱ ἢ ἰῇ ροῦν δηά ἴῃ {Π6 ον ΟΠοϑῖ, Ὧδ88 Ὡ0 ἤογοὰ 
αἱ 4}} ; {ηϊ6 υϊρῆς Ὀκ 5αἱὰ οὗ {π6 Αροβί!εβ ἃ8 νγεὲ}} 88 οἵ Ομ γῖϑῖ ; ποὶς 
ἴποσ σου τῃογα Ὀ6, ἰῃ {8 ο856, ΒΥ Τα] Κα Ό]6 οοηίγαϑι Ὀοίννεθη 
τὶοὐ δηὰ Ῥοοτ, ΠῸγ δὴγ (ἰΐηρ᾽ ἰπ {Π6 οἰγουπηδίδηοθ ρθουν ἴο ΟΠ γίδῖ ; 
δἷῃοδ ἴἴ νγ88 808], αἵ (ῃδὶ (ἰηγ6, ἔογ αὐΐ ννῆο νγεσο γἱςῇ ἴῃ ταϊγδουϊουϑ 
ἐπάουντηθηῖβ (ο Ἰεδὰ ἃ "6 οὗ ρονεσῖγ. Τῇ οοηίεχῖ (δ ἀ8 ἢ 6) ἔὰΓ. 
Ὠΐδῃ)68 Π0 δρυῃιεηῖ ἢ ἔανοι! οὗὁἉ δυςἢ δὴ Πυροίῃαϑίϑ : ΟἾγίδῖ ὈθΟΘο,Θ 
Ροογ ἰπδῖ τὲ Οοσγί ἰδ τηρσἢςξ Ὀδοομηα τοἢ. Νονν {Π|8 15 ἀἀἀγεββεὰ 
ἴο 1Π6 σοηνεσίβ δ ἴδγρα, ῸΓΣ 81} νγεγε ςοῃσδεγῃαά ἴῃ ἴα ἀροβί!ο β 6χ- 
Ἰιοτγίαιϊίοη. ἴῃ τ ῆδῖ δεηβθ, ἱμθη, νοῦ 8}} 1ῃ6 αἰδοῖ ρ 68 οὗ Ομ γὶδί ἴὸ 
δ πιϑβάδ το ἡ ἠοῖ τιογεῖν ἴῃ ερὶ τυ] οἰ, Ὀυϊ 9180 ἰῃ {1:6 εἴσῃ 
“4 ΤΘΟΟΙΏΡΘΏΒ6 Οὗ τουναγὰ :᾿ τἱο ἢ πὶ ρίοτυ, ΠΟἢ ἴῃ ἤδάνθη. [{ [δ ξοῃς 
εἰδιεηῖ, τμογοΐογα, ἴο ἰμίογργεῖ τῃ6 τυυτὰ πλούσιος, ννβαη δρρ δὰ ἴο 
ΟὨ τίσι, ἴῃ ἃ δἰταῖασ Ὡδηπεν, νΐΖ. οὗ π6 ““ ρίοτυ νι ϑίοῖν μα 8 ν|ἢ 
τὰς ἘΔΙΠΕΓ Ὀείογα {ἢ ᾿νοῦ] ννα5." ψυῇἢ. 17. 5. 
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βλέψατε γὰρ εἰς τὸν τών ὅλων ποιητὴν καὶ Δεσπότην, τὸν 
μονογενῆ τοῦ Θεοῦ υἱὸν, ὃς τῆν ὑμετέρας ἕνεκα σωτηρίαι 9 
τὴν ἐσχάτην μετελήλυθε πενίαν, ἡμῖν τὸν ἐκ τῆς πενία 
φυόμενον πραγματευόμενος πλοῦτον. ἜΠ6 ψογὰ πλούσιορ 
Ῥηυδὺ ΠΕΡΕ 68η, “ τἰοῖ ἰη αἰρηϊίγ, στγθαίηθβϑ, δἰ1- 
οἰ, 848 δανίηρ ἰἢ6 ἀοιηϊηΐοῃ οἵ 411 {Π1ηρ." δὸ 
ἢ 65. ἴῃ ἢ15 [χ.: “" [η{6]]Πριτὰγ δυίθηχ δόξα 116 
4υδηη (Ἰ Γἰβί}8 80 εἰθσηρ ἤδυ 886 ἀρυὰ Ὠ δι ἀΪ- 
βοτὰ 'ῃ Ν. Τ᾿ ἰγδάϊν, Φοῦ. 17, ὅ. Απά δε τγοΐργε 
ἰ6 Ηδῦ. 192, 1. Τηθ ΝυΪ]α. νν 6 1} γβηάθσβ : "Κ οὰηι 
εββεῖ αἀἶνεβ.᾽" ἊΔπά (ἢ ϊς 18 }υ8{ῆ{6α Ὀγ εἰς ραγίίο! ]6 
ὧν ; ε'ποθ ραγίϊοι 68 ργθβθηὶ (85 (ΗΘ. ἃγθ ᾿ 8184) ἃγθ 
οἴἴΐϑη υϑ6α ἴῃ ἃ ραᾶϑΐ 56θ6η86. [ὴ ἔδοί, νῇδί ἰ5 ἰϑειπδή 
(ῃ6 ῥραγίϊς!]Ρ]6 ργαβϑρηΐ, τσ! ὈΡ σα|16α {πὸ ρμανξιοῖρίο 
ργοεοηΐέ απά ἱπιρογζεοί, {π6 Ππηρμοτγίδος ανιηρ Πση6. 

9. ἐπτώχευσε 18 αἶ8ο νν6}} ταπήδγθαά ὃν (πΠ6 Ψυϊραίςο, 
“ ρρθημ8 ἰδοίι9 6980; ΘΧΔΙΏΡΪ68 οὗὁἨ ΜΠΙΟἢ βἰρηϊῆσα- 
το πιὰν δ 56θὴ ἰῇ δοῦίθυβ. 1,6χ., ννῃὸ τὶρ ΠΥ τος 
βατὰβ 1ἢ18 ΘΧΡΓΘΒΒ1Ο 48 Θαμἱν]ρηΐ ἰὼ {μαι οὗ ΡΗ]]. 
ῷ, 7. ἐκένωσεν ἑαυτὸν, μορφὴν δούλου λαβὼν, ἐν ὁμοιώματι 
γενόμενος. ᾿ΏΘΟΡὮΥ]. Ψν6}} Θχρίδί 8 {Π}}8: εἰ μὴ γὰρ 
ἐκεῖνας ἐκτώχευσε, τουτέστι; τὴν κάτω κειμένην καὶ ἄτιμον 
σάρκα ἀνέλαβε, καὶ τἄλλα πάντα τῆς ἀτιμίας ὑπέστη, 
καὶ ταῦτα δι᾽ ἡμᾶς τοὺς ἀναξίους, τοὺς ἐχθροὺς, οὐχ ἄν 
ἡωεῖς ἐπλουτήσαμεν. ΟΥ̓ σρυγ86 [Π6 πτωχεία πιιϑὶ Ὁ6 
ἱηίεγργείθα [ἢ δοσοοτάδηςσα ψὶτἢ ἐπτώχευσε. 
ΤΠ πλουτήσητε (ΜὨοἢ ΤΙΘΟΡΉγΙ. ΕἸΣ οἵ 189 

τίς 68 οἵ ΡΙθΙΣ, Ρυνγ, ΠΟΙ Π 685, ἀπῇ 41} {Π|6 οἵΠιοῦ 
Ὀθηδῆ!5 Μ ]οἷ ΟἸ γίβὲ ἢ 801} σίνοη, δα ψ ἢ} σῖνς) ηᾶγ 
Β6 υπεογβίοοά οὗ (ἢ6 νᾶτίοιϑ αηἀονπηθηίϑ δηα 0689» 
ἱηρβ οἵ {η6 Οὐοβρεὶ, θοιἢ ἴῃ {8 νοῦ], δηὰ ἴῃ ἐδ 
ΒΟχί. ὅ0 πλουτίϑοντες ϑρτα 6, 10. “ τῃηακίηρ τη 
το; ΜρΓΘ 866 τἴῇ6. ποίβ. Τὴ δγριπθηΐ 19 ψ 6} 
ϑίδίοα γ Ὑ ΒΙΙΌΥ {πι8: “Νον ΠΓ Οἢ γίβέ ἔηι8 ϑμηρεθὰ 
ΒΠ56 οἰ 18 σίου, {παὶ ν 6 τηϊρης Β6 βρί γι 4}}γ τίς, 
16 βθραπιθβ 0.8, ἴῃ Σιηϊβίίοη οὐ "Ϊ8 σγθαΐ Ἔβχϑῆιρ]α, ἴο 
" ΜΠ} ΟἿΓ ΘΙ ρΡΟΓΑΪβ, 0 ΒΌΒΡΙΥ (Π 6 οχίζϑαηςίοϑ οἵ 
58 πον δηὰ δηιοίδι ἸηΘ ΡΒ 6Γ8.᾽" , 
ΤΠ6 ψογάβ γινώσκετε---δίδωμι ἅτ βυρροβεά ἢ 

ἸΏΔΩΥ διηϊηθηΐ πιοάθγῃ Οὐἰς8 [9 6 ργοῃίῃείοδί, 
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Δηᾷ {μ08 1Π6 ψοτγβ καὶ γναήμην ἐν τούτω δίδωμι Ὑ1}} Βὲ 
πηἰτθ4 νυ (ἢ δοκιμαίϑων. ΕῸΓ γνώμην δίδωμι τῆ (188: 
8108] ΘΧργαβϑίοῃ 18 γνώμην ποιοῦμαι (85 δῇ 1 Ο(ογ. 7, 
25. γνώμην δίδωμι), οΥ συμβουλὴν δίδωμι. Ι{ 15 οὉ- 
δεγνοά Ὀγ ἘΠΟΘοΟΡὮΥΪ., {παι {πΠ6 Αροβί]8 18 ἴθγ ἀνε- 
παχθὴς, τῆ Το ν ρῖνο8 σουπῃδβοῖ, ἄοεβ ἢοΐ 1881:16 ὈΓάΟΓΑ. 
Απά Οτοῖ. γοιηδγβ8, (ἢ δὲ 1ἐ 88, ἰηάἀ6θ4, 8 ργϑοορί οὗ 
ΟΠ γίβε ἴο δϑ9ἰ81 ([ῃἢ8 ροογ, θεὲ ἴπΠ6 ἀθργοθ οἵὁἨ {παῖ 85. 
εἰδίδηςβ τνᾶβ ἰϑίς [Ὁ δυθῦΥ οπθ᾽᾿β ᾿|ἰθογτίγ. ΤὍῆι8 ψῇδὲ 
{μ6 Οογη ἢ Δη8 δα ἀοηῃς ννᾶ5 8 τηδίίογ γαῖ ἢν οὔ ροσ- 
Βι8ϑίοη (ἤδη ογάοι.᾽ 

10. τοῦτο γὰρ ὑμῖν συμφέρει. . ΤΠ γὰρ ἀο68 ποί (1 
(ΠϊηΚ) τοίε ἴο ψῇ δῦ ᾿πηπηδάϊδίο! Υ ργθοθάθβ, θὲ ἴο 
ναοῦ. 7. (σπουδάξετε) ἵνα καὶ ἐν παντὶ τῇ χάριτι περισ- 
σεύετε' ἴοτ 1 οδῃποί Ὀυΐ τοραγ τἢ6 νοΐ οὗ (Π6 
ΨΟΓΑΒ οὐ κατ᾽ ἐπιταγὴν ---δίδωμι: 88. ῬΑΓΘΠ ΘΕ ἶσα] ; 4. ἃ: 
41 νὰ γοιι δθοιιηά 1[η (ἢ!8 ργδοίοιιβ δηά ρσοοά ψοσκ, 
ον συμφέρει, νος} 18 τοῃάθγεα Ὀγ {π6 Ὀεβὲ (ομ- 
τηρηϊδίοῦϑ, οροάϊέ, ἀθοοί, ἀδοογμηι ο8ὲ. ὅο ὟΟατοί.: 
“Θχρραϊι νοῦΐβ ἰθγὶ θοπδπὶ ἔδιηδια αὐδίη ΠΟΘΡ 8115 
σοηΒ6 64:1. γείυβίατη 741 νοῦ 8 ΘΧΘΙΊΡ] 1 ργοροηδΠι. 
Νοη δβὲ ρυϊογυῖ δυάϊγ, οωρὶ δέ πιϑίϊιι5 φμὰπι ἀοεὶηὶδ 
μέξϊπια ργἱπιὶ αἀἰδέαπί,." ΟἾποτθ, πονθνοῦ, 45 ΤΠ 6ο"» 
")γ]., Εβί., Μεποοῖ., Εσδβϑιη., Μοηίδη., ΡΊ5ς., δηή 
εκ, τοηπάογ οοηξεγέ, εοπἀπμοὶξ, μἰτί6 65}, ν12. ““ ἴον (ἢ6ῚΡ 
δρ για] δηα δἰθγηδὶ ργοῆϊ." Απὰ [ἢ}}8 ΠΊΔΥ Ὀ6 ΝΟΥ 
ἔτι : Ὀυΐ (Π6 ἔοτιοῦ 1ητογργθίδι! ἢ 18 ΠΠΟΓΟ 5.1{80]6 " 
ἴο ψνῆδὲ [Οἱ] ονν8, ΨΠΙΟἢ Βῆονν5 {πὲ ἴῇ6 Αροαβί]8 (85 
Ψψογβί. οὔβογνθϑ) ἄγριιθβ ηρί δέ μέϊίὶ, Ὀὰ οὐ δοποϑείο. 
τ νγ5 (Ὠ6 τηθϑῃ8 ἴ0 8580} Θχρϑθιθηΐ ἴὸγ [6 ξυρροτὲ 
οὗ {πεῖν τορυϊδίίοη, (πὶ ψμδὶ {ποὺ δά Ὀαραη ἴἤον 
Βῃου ἃ δοσοιιρ 98ῆ. Τὴθ μουν 8 γα ῥ]δί ΠΥ σοῦ- 
πϑοϊοα οἰοβοὶν ψ}}} οἵὔινες, ὅσο. [Ο] οστηρ. Βυΐ ἴῃ 
{πφ86 ψογ8 {Π6 γα 18 βοιιθί της Ὠοΐ 8 {116 ΒΡ ὩρσΌΪΑΓ, 
Ομ νουϊὰ ἢδᾶνς οχρθοίθα οὐ τὴν τὸ θελεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ 
ποιῆσαι. ΑΠὰ 80 δο! ᾶνε σομ)θοίυΓοα : δ ΠΕΙΈΠΟΣ 
ΜΝ. ποῦ ' θγβίοηβ Βῃρρογί {815 σαπ]εσίτγο. ΟἸΠ6γβ, 
«πη Κίηρ οὗ {16 δὲ φωροῖοβ ποῦ ἤδεΐεθηι, “επεγοπία 
φιουνοῦο, Θμάθανους ἰο ΨΟΥΚ οὐὐ τμ6 βᾶπ|6 8686 ὮΥ 
ξιαπμηᾳέϊοα ἰφυφγα, οαἸλαρ ἴῃ (Πς Θέλω ἀπὸ μηχανῆς, ΒΒ 
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Ἠνεέεγοη ργοέογοη. ΤὮυϑ τῆδηγ (Οπιπιοηξδίοῦβ 88|0- 
ο86, ΙΓ ατοῖ., (πὶ γα ἢᾶνα ἤδΓΘ ἃ σΘη08 ] οαπ θη ϊ 

ἸΏ ΨΘΓΒΌΠΊ, Ν ἤΘΓΘ, 'ῃ {Π 6 σοιηράατίβοη οὗ [Πρ ὑποαυδὶ], 
{Πδὲ ργϑοβθάββ, ψῇῃϊοῖ, ὈγῪ 1[Π6 ὨδίμΓα] ογάθγ, οὐ ρῆϊ ἴο 
ἔρον. Δηά ἴῃ [8 ἸΏΒΠΠΟΙ ((ΠΟΥ 840) [6 ψογι 8 
Ὑ6Γ6 υηἀογβίοοα ὈΥ̓ (6 δγυγίδς 8πΠ6 Ατὐδῦϊς ΤΊδη8]8- 
ἴοΓβ8. 80, ἴοο, )οαγτ. Βυῖ (Π6Ὺ δρρϑᾶγ ἴο αν δα 
ἐουηῃάσρα {Πποῖγ ἱπίογργαίδιϊοη οἡ τπ6γ σοπ]θοίαγα, δηὰ 
(ἢυ5 {Ποῦ δυϊῃπουιν Ψ}}} θ6 δηθ6ἀ [0 ὯῸ τηογα 
τοραγὰ {Π80 (παι οὗἉ οἰπεῦ ἱπίδγργείεσθ [ἱἹπάβεα, {π6 
ΡΠΠΟΙΡΙΘ 15 ἴοο ργθοδγίοιβ, δηα ἴοο {{{|16 Θϑίδ Ὁ]15Πη66, 
ἴο 6 846] δαμπηϊ6α. Ηρδτο Μ᾿ πηυϑῖ ΓΕΟΟΡΏΪΖΘ ΟΠΘ 
οὗ τῇοβα ἐλέηχα ἠανα ἰο δὲ μπαάογοίοοά, ΜὮΏΪΟΪ ἃΓΘ 
[ουπα πῃ {Ππ|8 ΑΡροβίϊα ; δηὰ ἴξ πηιϑί 6 ἰδ ἴο {Π6 86- 
οουηΐ οὗ Ηδῦτον οὐ ἸαἸοίςα] ρῃγαβθοίορυ, δηα ὃχ- 
Ῥ ϑίποα ἴπ {π6 Βαβί πδΏΠΟΓ γ͵ἷῪαῪὰν ἃγα αὐΐθ.0 ΑἹ] (ἢ 6 
δΔηκίοης (ὐοοιηιτηρηίδίογθ, δης βοη6 ΟΠ θΓ ΟΠ 68, 85 
(α]είαη, Εϑι., (δ νίη, Ψογβί., δοϊδίογ, Β6Ζα, ΡΥ, 
ὅτο. ᾶνα (τρί ]Υ 1 1110) Βαρροβοα εἰνδῖ θελεῖν πγιι8ὲ 
θῈ υπάετϑίοοα οὗ 2766 τοἱϊΐ ἀῃη!ὰ τοαΐ (ποιῆσαι Ὀδίηρ' 
τοροδίϑα δἴϊογ 10) 1. 6. ἰο ἀο ἰΐ μετὰ προθυμίας. Απὰ 
(Π18 ἱπίεγργοίδιϊοη 18 ρ]ασοα θαεγοημά ἀουδῖ Ὀγ νου. 11. 
νἱ προθυμία τοῦ θέλειν. 

ΤἼ6 ἐπιτελέσαι, αἱ {Π6 Παχΐ νϑγβϑθ, 8 ΝΕΓῪ 5ἰρη)ῆ- 
οδηΐ, ἀεποίηρ ἰῃ6 δοίιδ] δοσοιρ  βῃιποπί οἵ {116 
τ1ησ. 16 οχργθβδβίοῃ ἀπὸ πέρυσι (τυ! ςἢ 450 ΟὐΟιιΓϑ 
89, 4.) 15 Η 6] 6] 501ς4], δηὰ ἰογηθα ἔγοιῃ {Π6 Ηοῦ., 
Ψ ΏΘΙΘ ἰπαγθ 18 ἃ Β1Π1118Γ ι1ι86 οὗ Ὁ. Ὑηο (ΟἸ.55|6 Δ] 
ὙΓΙΓΘΓΒ ΟἸΪΥ 086 {π6᾽ ἀπὸ ; ψῃῖςοῖ, ἱπάροα, 18 Παγϑῇ, 
Βίης6 πέρυσι 18 ρΙΟΡΟΙΥ ἃ ἀδίϊνα ρΡ]υγαὶ οὐ {π6 οὔϑο- 
Ιεθ ψογὰ περὺς, ἀηὰ ἀςροηα8 οἡ {Π6 ργθροβίοῇ ἐν ; 
δΔηὰ περὺς σοΙηθ8 ἔγοῦι πέρω, σορῃαία ὙΠ} πείρω, 
ἐγαηδοο, Δ [ΠΘΓΑΙΥ βρη 68 ἐΐηιθ ραδί, ΜὨΙΟἢ, Ὁ 
υϑᾶρθ, σΔΠ16 ἴο τη68η {Π6 ψ6α7" ρᾳϑί. δἢὸ {Π6 Πεοῆςῖ 
απηόθ ραδδόθ. ὮΘ ἀπὸ, ἢοψανοσ, 18 ποῖ ρἰθοῃδϑιῖς, 
Ρυΐ δΔδοῦΒ (0 ΟΌΓ δασί, οΥ αἀσο. Τὶ νν8 (1{ Β66 8) 
δου ἃ ΥΘΑΓ 81η06 (ΠΟΥ [ΙΔ δερμπ ἴο ςοἰΐθοῖ. ὅδε 
1 (ον. 16., ἀπά σοπβυ ὙΥΒ θΥ. 

11. νυνὶ δὲ καὶ τὸ ποιῆσαι ἐπιτελέσατε, ““ Βιιΐ ῃονν 
αοοοηιρἐϊδἧ (6 ἀυίηρ οὗ ἰδ (ἀπ ἀο ποῖ γεϑί σοηϊοπὶ 
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ν ἢ Ππανὶηρ Ῥοραη τ, ψῖἢ ὙΠαίονον δἰ δου). 
Οτοί. ποίϊςθϑ {μ18 186 οὗ {π6 Ἰηῇηϊίίναε οὗὁἨ 4 νοῦν 
ἴη [πΠ6 ρῥίδεβ οὗ 4 βυῤϊβίδηϊζξνε; ἃ ὙΘΓΥ ΘΟΙΏΠΊΟΝ 
Οτοοίϑη). Ὑοΐ ἃ (Ἰδββίοδὶ ψυγιίοσ χοῦ ἢοΐ Βᾶγα ξὸ 
νγιίοη, θυΐ ταί}. ἐργῷ ἐπιτελ. ; 85 ἴῃ ΤΗιμογά. 1, 
70. οἱ μέν γε, νεωτεροποιοὶ, καὶ ἐπινοῆσαι ὀξεῖς, καὶ ἐπτ- 
τελέσαι ἔργω, ὃ ἂν γνώσιν. ἰϑοογαῖί. ἃρ. δι. ΤΊ,68. ταῦτα 
τοῖς ἔργοις ἐπιτέλει. Ῥτοοορ. 56, 20. ἔργῳ ταῦτα ἐπι- 
τελεῖν οὐδαμῇ ἔπειθεν" ὃς 77, 18. ἔργῳ ἐκιτελῇ. 
Οἱ {16 ργβϑθπέ νϑΊβθ ἴΐ 18 σϑιηδγκοα Ὁ ΤΠ ΘΟρΆΥ ,, 

{πᾶ 85 ἴπ6 Αροβί]β μδά Ὀβίογε ὀχοιβά ἔβη ἰο ρνθ 
ἴγοιῃ ἴῃ τηοίϊνο οὐ οὐ Πα Γβ᾽ Ζθαὶ, 80 ον ᾿6 ἀο68 11 ΤΟΙ 
{Π61Γ ον ρῥϑϑί ῥγοιηρί 46 ; 4. ἀ. ἑκόντες ἐπὶ τοῦτο 
ἤλθετε, καὶ οὐ μόνον ἀρχὴν κατεβάλεσθε πρὸς τὸ ποιεῖν, 
ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸ θέλειν' τουτέστι, πρὸς τὸ ἑκουσίως 
ποιεῖν, καὶ μηδενὸς προτρεψαμένου. Νυνὶ οὖν γνώμην ὑμῖν 
δίδωμι, ἵνα καὶ τὸ ἔργον ἐπιτελέσητε. : 
ΤῊ ψογάβ [Ὁ] ον ηρ ἔυγΠαγ ἀἄδνοῖίορα ἐπ 1468 ; 

8η4 ἴῃ {ἢ6πὶ ἔνο νϑγὺβ τηυϑὲ Ὀ6 ΒΌΡΡ]164 : οί, ἢον- 
ΒΥΟΙ, 6 νοῦ εἶναι, νὶΖ. ἦν ἴῃ 116 ἢγδέ οἶδι86, δηά ἦ 
ἴῃ {6 βοοοηά,. ᾿ἘἘπσιτελέσαι βἰρηῆθ8 ἴο Ὀτγίηρ (ἢς6 
{πϊηρ’ ἐπὶ τέλος, ἴο ρεγγεοέ ἴ. 

.. 1]. ἐκ τοῦ ἔχειν. Α νϑγῪὺ 6] Πρεπ 4] Θχργαβϑίοῃ, δὲ 
ΜΠΙΟἢ τηυϑί Ὀ6 510}]164 ὑμᾶς, δπά τὰ δε ταί, λαυε 
ἔο ρσῖυο: ἰπουρῇ ἃ (ΟἸδββίοδὶ δυΐμογ σου ποΐ Ὦανρ 
ἐῆ.5 νεῖ. ὅδο {πΠ6 ΑΡροϑβι16 βἰϑθν γα 8408: ““ Ὀ6 
σοηΐοηί ΜΙ βυςσῖ {Πϊηρθ 88 γ6 ἤδνθ." [ΓΠΘΟΡΉΥΪ. 
ψ6}} Π]υβίγαί65 [86 β86ορθ δηά βϑηϊπηθηΐ {Π8 : Ἵνα 
μὴ ἄχρι τῆς Ὶ : στῇ τὸ καλὸν, ἀλλὰ καὶ ἐργασθῇ 
τελειότερον. “ὥσπερ γὰρ τὴν προθυμίαν καὶ προαίρεσιν 
τὸ θέλειν ποιεῖ: οὕτω καὶ τὸ ἔργον ἐκ τοῦ ἔχειν γίνεται. 

12. εἴ γὰρ ἡ προθυμία ---ἔχει. Αὐτοί. τοι ΑΓΚΒ (δ δὲ 
ἤθΓΘ 4180, 8 δ 1 (οσ. 14, 84. 1 ΤΊ. 4, 8., ἃ νοῦ 18 
ἰο Ὀ6 βιρρ!ἰοά ; «δηᾶ [6 ΡΑΓΔρΡὮΓΑΒ6Β: ““ ταίδ εϑὶ 
Π6ο νοϊμηΐ88 ρῥτὸ ἔδουϊδέιθιι8 ; Βυργα δου δί68 πο 
οχί ρίξαν ; 1. 6. (σοι ἀοα5 ποῖ 85Κ 1Π|ρ085101{168.ὑὨ δῸ 
1λκο 11, 41. ““ αἴἷνα αἱπι8β οὗ ϑιοῖ {Π]ηρΒ 88 γὙ6 
᾿ανβ." ἘΟβΘ; Δ] Γ ΡΑΓΑΡὮΓαβοΒ (Π8: ““ ΕΪδοαί 
1)γεὲσ ἰδία δἰδογι(8β ργὸ ἐδου]ίδίιμπ ρτοββεπίϊαπι Γαί 06, 
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τ Ὡοῆ Ορὰ8 51, ἰδηυϊ αἴοαι! ργωίοχὶ 8. 4υσαπδῃ), 
4υδδἱ ποῇ 56 [260 δπζυγα πὶ ργαῖυ μη ἐρ51118 ΠῚ. Π118, 
δὶ ῬΔΓ που Ἰοσυροίαμα σο] το. Νδ βροοίδὶ 
ΤΠ δυ5 ἴῃ ΡΓΟΡΘΠ40 τὩΠΘ6ΓΘ, ΠΟ ἰὰ αιιοά 4]141118 Ὠθη 
μαθοῖ, βΒοα Ιά ἀδίμι αιοά Παθεῖ : δ᾽ οαυη οἤϑγι(α8 
6β88οῖ αἰνιαπι ργοργία. ΕΝ [κτος. 41, ὃ. Μδϑτγσ. 12, 
48." ΤΦοτγο 18, πονονον, τη σῇ δουΐξθηθ88 η ἴΠ6 οὔ- 
βογνδϊϊοῃ οὐ Τποορῆν!. ἔτοπη Οἤγγθ. ““ Βοπιαγκ 
(ϑαγ8 ἢ6) {π6 ψίβάοαι οὗ ἢῈ Αροβίίθ. Ηδ Ὀθδγ8 ἐ695- 
{ΠΠΟΩΥ {πᾶ [Π6 Μαοοάοῃίδηβ ρᾶνο ὑπὲρ δύναμιν : δυΐ 
Π6 48Κ8 οὗ τ1η6 (οὐ ἢ] Δ 8 ΟΠΪΥ κατὰ δύναμιν, δῃηά 
{6115 τῆ6πι (πὶ αοα ν}}} δοσορὲ ἰ1.᾿ 

ΤὮ6 Τγδηϑίδίογβ ἤθγα ἀο ποῖ δἰίθηἀ (ὁ (ἢ6 ἔογοθ 
οὗ {6 δγιῖοΐα ἢ τπουρὴ {Π6 ἡ προθυμία τοῦ θέλειν γυ8ῖ 
θείογο, πὶρης πᾶν ρυϊάθα {Π6π} (ο 1. Κυρκα τγϑη- 
ἀδγβ : “" 81 ργοπιρῖο οἱ δίδοσί δπὶ ΠΊ0Ὸ σο 3: }ΠΠ1π| οΔρὶ- 
τὴ.8 ὈΘηΘΠοΙΘηα].᾽ Απά Π6 ᾿ἰδδγποαὶν 1] ϑἰγαῖ65 [ἢ ὰ 
Β6η86 οὗ προκεῖσθαι, ὉῪ ψὶςἢ (στ τῃ6 ϑυθδυάίοη 
οἵ κατὰ νοῦν) ἰΐ ΒΙρῊ1Π658 ἐαΐδ οοτγιδοῖ, Δηἃ σΘΠΘΓΔΙΥ 
Ῥονογπι ΔῺΥ {Πρ : ἃ. 56η886 ΜΠ ]Οἢ ἢα5 66 η δ γδοορά 
ὈΥ πιοϑῖ γθοθηῦ (οι πιθηίδίοσβ. Υϑί 11 βΒ6θπη8 ἴ00 
Τοῆποα δηά ἴδυ- διοῃθα ἴο 6 Δϑο θα ἴο {Π6 ΔΡροϑβί]6. 
ἘΔὺ τῇογα παῖ Δ] 15 (Π6 σοπηηοη 1ηἰογργοιδίίοη, σαάοϊέ, 
οὐ ργεοσεσοεγὶέ, ὅ66 Εχοά, 10, 10. δερί. Τι5 
Ηδδυςΐ. Θχρ  δἢϑ : παράκειται. 

ΑἹ εὐπρόσδεκτος τηυϑὲ Ὀ6 ΒΌΡΡΠ6Θ ἐστι, “15 80" ΄ 
ἐορίοα." δοπῖθ τποάστγῃ (οτηππθηἰδίογϑ, ἃ5 ΒΟ ἢ ΠῚ.» 
ΔΡΌΪΥ 1Π|5 ἴο {π6 ρμεγδοη. Βιυΐς {Π|9 86θιηϑ Βδγβῆ. 

ὯΓ ΠΟΙ ὨΔίΙΓΑΪΙ 18 Ὁ ἴ0 ΔΡΡΙΥ ἰΐ ἴο {Π8 ἐλέηξ, 1. 6. 
προθυμία. ὅ8ο ἔσῃ. 1ὅ, 16. ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ 
τῶν ἐθνῶν εὐπροσδ. ὃς νοτ. 81. Τῆυν 8180, ἰπ 186 ἰνψθ 
ΟΥΠΕΓ ραϑ8αρθδ οὔ (ἢ6 Νενν ᾿Γαβίδπιεης (1 Ῥεῖ. ᾧ, ὅ. 
ἃ 3 (οΥ. 6, 2.) τῆ ψογὰ 15 υβϑϑᾶ οὗ ἃ {πηρ', πονογ οὗ 
8 ῬοΙβϑοη. Απά 80 {Π6 δῃίϑηΐ (οπηηρηίαίοιθ, οὗ 
ὙΠοπὶ ΓΤ Ποοάορεὶ νΜ6}} ράγαρίηγάθε8 {πι|8: Τὴν μὲν γὰρ 
προθυμίαν τελείαν εἶναι προσήκει" τὰ δὲ προσφερόμενα. τὴ 
δυνάμει μετρεῖν εἴωθεν ὃ τῶν ὅλων Θεός" οὐ γὰρ τὴν ποσὸό.- 
τηται ἀλλὰ τῆς γνώμης ὁρᾷ τὴν ποιότητα. 

14. καθ᾽ ὅ 15 οαιίϊναδηῖ ἴο κατὰ τοῦτο ὅ. Απά ἐὰν 
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15 οὶ (48 Βοβοημ. ἰγθαίϑ 10) Ὠ]ΘΟηΔβίῖοαὶ, θὰ 18 ἴῸΓ 
ἀν; οὔ ΨὨΙοἶ 0886 866 Μεαίίἢ. ὅτ. ατγ., ἃπὰ δβρβοίδ!ν 
 εἰῃογβ α΄. συ. 
ὙΠ τἢ6 δοπέϊηιοηέ 1 πουϊὰ σομηρᾶγο Ατὶϑίος. ΚΠ. 

Ε.. 10. Ὁ. 8. Ρ. 498. καὶ γὰρ ἀπὸ μετρίων δύναιτο ἂν 
τις πράττειν κατὰ τὴν ἀρετήν ΨὮΏΘΓΘ βο6 Μδ 5. τοδὰ 
κατὸ τὴν αὐτὴν; ΟἸΠΟΓΒ, κατὰ τὴν ἀρχὴν : Δηἀ οἴδοΓβ 
ἀραίῃ, κατὰ τὰ κατὰ τὴν ἀρετὴν. ἘΒυϊ {Π6 σοηηοῖ 
τοδαϊηρ 18 ριείδγγαα ὃγ Κι ηβοη, δπὰ ν᾿ σθϑβοη ; 
866 ἔΓΟΙΏ 1ἴ γ6 ΠΊΔΥ δοσουῃΐ [ὉΓ 41} (Π6 οἴ 6 8. 

᾿. 18. οὐ γὰο ἵνα ἄλλοις ἄνεσις, ὑμῖν δὲ θλίψις. ΤΠ 
ἔοτοϑθ οὗ ἰῃς γὰρ 185 ηοΐ Μ6}} ἀἰδβοεγηθα Ὦγ {Π6 (οι- 
το πίδίοσθ. “Γ|1139 ραγίο]6 γοίεγβ (85 οἴ θη) (ο ἃ οἰδιιβθ 
οἴἵ64, δη τθᾶΥ θ6 ἴπ8 εχργοβϑβοά: ““ Μιβιυηάοσ- 
βίδα πιὸ Ὠοῦῖς; 20.» 1 τηϑδὴ Ὡοΐ {πᾶι,᾿᾽ ὅς. Ηρσγα 
{616 18 8η 61}}ρ815 οὗ βούλομαι, οἡ ὙὨϊοἢ 866 Βο8 
ΕΠΠΡ5. Ἄνεσις, δ εγ νι ςἢ ἢ 8 (0 θ6 υπάιβίοοί, 15 
οί ψ6]}} γεηήθγθα ὈῪ οὔγ Επρ] 8} ΓΔ ἢ 8] ίογϑ, “ (πὲ 
{πον θ6 δασεά, ἀηὰ γου δωγέλοπεά ; “ῃϊοῖ βιιρρρεοϑίθ 
ὑτόορ Ι46848. ἤάνεσις ([Ἰὰ νι σῇ ἢ ΓΘ 86 618 ἃ Πη0.81- 
οΔ} τηθίαρῃογ) ῬΓΟΡΟΡΙΥ 5 ρη ῆθς ἃ χοϊδχδίϊοπ ἔγοιπ. 
ΔΏΥ ἰδθουΓ οὐ ἰσουῖθ, ραΐῃ, ἀἰδίγοβθ, ὅς. ΤΠΘΟΡὮΥ]. 
ΘΧρἰ δίῃ : οὐχ ἵα ἄλλοι μετὰ ἀνέσεως τρυφώσιν, ὶ 

ὑμᾶς ὑπὲρ δύναμιν δοῦναι, ὥστε καὶ ἔνδειαν, καὶ ὀχ» 
ἁσομείναι ἐκ τούτους Αηά 8οπὴθ Ψψου]ά ἰᾶκα ἄνεσις ἴο 
ΙΏ6Δη ἑάέεηοεα, δηὰ θλίψις τἸοογὰ ; 4. ἃ. “1 τᾶ σὲ 
τθδὶ {ΠθῪ 8οι] ἃ Ὀ6 1416, δηὰ γου ψοτκ Ηἶκα βίανεϑ 
((ο βϑυρρὶγ ἐβοὶγ ψδηί8)." Βυῖ 186 Αροβέϊ]ὰ σου] ποῖ 
ἀΜρῇΡο86 ἰῃδὶ [ἢον ψου]ὰ 80 υηαοχϑίδηα ἢ. Τα 
ϑδ:26 Ο᾿]οοη Μ01}} ΔΡΡΙΥῪ ἴο 1π6 εχρμίδπαιίοη οὗ Βο- 
ΔρΏϊη. δηΐ Σ}᾿δοίιἰθυϑ., ργοβρεγϊέψ, αδωπάαποο. Νονε 
θλόψιν ον ΔΘ Ή ΕΠ ἤογο π6 88 ρίπελὲπρ αϊδέγε85, παν- 
γοιϑηθ98 (0 οἱγοιπιϑέαηεθ ; 88 τὴ ῬΏ1]. 4, 14. συγκοινή- 
φαντες μου τῇ θλίψει: 8η6, 6“ ταξίοηε ορροϑεϊὶ, ἄνεσις 
( πίη ) 685 γεΐφ ζγοηι αἰϊδέγοθσ. δὸ Αοίβ 44, 
28. (1π ἃ ῬΒγβίςαὶ βεῆβ6) ἔχειν τε ἄνεσιν. ΛΗ 88 
ἄνεσις Δ θλίψις ἃγ ἤδγα ορροβδϑά, 8ο ἴὴ ὃ ΤΉ 688. 1, 
ᾧ, καὶ ὑμῖν τοῖς θλιβομένοισ ἄνεσιν μεθ ἡμών. Ἔνι 

᾿, Β6Ώ86, 6, ρρεοδγβ ἴο 6 {Π|8: “ΜΥ πιβϑηλῃ 15 
ποὺ {π2ὲ ἐδ6 Ὺ 838ῃοι!ὰ Ὀ6 τεϊϊενβὰ Ὀγ γοῦ ἔτοπι ἀἱϊ8- 
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{Γ689, 80 88 0 οσοδϑίοη (ἰΒῖΓ 88 (ο ψοιμγδοίυδα, Ὀυϊ {Ππ|86. 
γου 8δοι]4 ρῖνο νι θδῦ γου σδη βρᾶγε. ΤΤΠῚ8 56Π56 15 
τοῦτα [ΠΥ ἀδνοϊορεά ὮὈγ πῃ νογας ἔὉ]ονίηρ, ἀλλ᾽ 
“«θυΐ (ὩΥ πιοδηϊηρ 15) ἰΠδὶ,᾽᾽ ὅζο. 

Τῆς ρῆγαβα ἐξ ἰσότητος 15 ραγϑη(ῃοίςδ], δπα νογῪ 
οἰ Πρίϊςοαὶ. [ΙΕ τηΑΥ Ὀ6 τοηάογαά, ““ {Ποῦ θδϑίηρ ΠΟῪ 
Δ 6408}1{γ.᾿ ὙΤἤα σοηϑίγυοίίοη 18 ἀλλ᾽ (ἵνα) γένηται 
τὸ περίσσευμα" ἀπὰ εἰς βρη ϊῆθβ ““ ἕογ (6 Βυρρὶγν οἵ, 
Γένηται, ἑεπά, δεγυθ. ΤΠ ΨΟΓΑΒ ΠΏΔΥ 6 ΓοηἀοΓοά: 
“ΓΠδί, δ {πΠ6 ργθβϑϑηΐ {ἰπ|6, γοῦῦ ἃρυηάδησθ ΠΊΔΥ͂ 
Β6Γν 6 [ὉΓ {Π6 ΞΙΡΡΙΥ οὔ (Ποἱγ ψδηΐ, 80 (Πα (4 ΔηοΙ 6 Ὁ 
{1π|6} ἐπ6ῖγ δϑιιπάδησθ τηᾶὺ 6 ἴογ [Π6 ΒΌΡΡΙΥ ΟΥ̓ΥΟΌΓ 
ψδηΐ." Τῇο ψογάβ Ὁ] ον ίηρ ὅπως γένηται ἰσότης ΔΓΘ. 
ΘΧρ ϑηδίοσγυ οὔΠ6 ρτθοαάϊηρ ἐξ ἰσότητος, Δηα 5] (ΠΥ : 
“Φ {ῃ4ι {Π6Γ6 τῇδυ ὍὈ6 δῇ 66:18] γθοίρσος νυ. οὗὨ ρινίηρ' 
δηἀ τϑοδϊνίηρ, οἵ οἵ ροοά οβῖςο8, δίνη γοι.ἤ ΤΠ6 
καὶ ΔΙΤΟΙ ἵνα ταῦϑί τΏθ8 ““ 83η4, οἡ {π6 οδοῦ ἢδηά." 
Αμπά {Π6Γ6 18 δῇ 6}}}0 518 οἱ βοῖηβ ἀρῥοῳ ΔΏΒΓΙηρ ἴο 
ἐν τῷ νῦν καιρώ ἴῃ {Π6 ργεασράϊηρ οἰαι86. 
ΘΟ} ΡΡΘΑΓΒ (0 6 ἴῃ γβὰ] 86η86 οὗ (Π15 βουηθν δε 

αἰβῆσυ! ρᾶ888ρ6. ἴῃ ΨΏΙΟἢ σογία!η (ὐοπητηοπίδζογϑ, ὈΥ͂ 
ῃοῦ δἰἰθηάίηρ ἰο τπ6 σοηίοχί ἃῃα (Π6 γϑδὶ 86η86 οὗ 
ἰσότης, αν ἀϑϑσῃρα (ο 10 56η868 πγηοϑί Μ|ἃ, (88 1 8δἢ 
644} ΖΑ ο οὗ ῬγορΡθγΥ Ψ γα πιρᾶπί ἰο ὃ6 ᾿που]- 

 β[64), σοΠίγαγυΥ ἴο {π6 σοηίοχί οὗ {1π6 Αροβίϊε, δὰ 
δί ναγίδῃηςθ ψ ἢ (6 σουγβα οὔ (Πἰηρβ ᾿ν ΠΙοἢ πησϑῦ Ἔν Γ 
8 0815} ἴὴ {πΠ6 ψοτ] 4. Ὑηδῦ {π6 ΑΡροϑβέϊα ἤθγθ 88 γ8 ἰδ 
ΠΥ πιρδηΐί οὗ {π6 ἔτυο ευμηίγὶος, (οΥγηἰ δηά 9468, 
δῃη(ἀ 15 ποῖ ἴο 06 Θχίθηδοα ἰο [6 «486 οὗ Ἰπαϊυϊάμαΐξ, 
Ἔχοορέ ν᾽ ἢ σαγοίι] δοσοιημηοάδίίοη. Ἧγ6 πλδΥ, ον - 
δνϑγ, ἤθῆσα ᾿πΐογ, (ἢ δῇ 1{ 15 (ἢ 6 ψ}}} οὗ Οοὐ {δὲ ΘνΘΓΥ 
ΡεδΊβϑοη βῃουϊαά σῖνα ουὖἱ- οὗ 8 δι ρογἤγ, ἴῃ ογάθν 
τὲ ἐῃθ ΓΘ τυ Ὀ6 ἃ πιαίιδ] τοοργοσδίοη (ὐσότης) οὗ 
φοοά οςΕ8 ; 80 (ἢδί ἦθ, 1 δα Βῃουϊά νοῦ 14]1 1ηἴσ 
ΠΕΘΟΘβϑιίυ, ΤΏΔΥ τοοεῖνα ουὖἱΐ οὗ τἢ6 βιρογῆσ υ οὗ 
οἰἠεγε. ΑὨά 80 {πε ἰσότ. βθθηβ ἴο ἤανα Ὀδθη ἰδ κὸπ 
Υ ΤΠοορῆν]., ψῃο τῆι δηηοίδίαε8: Πώς γένηται 
ἰσότης ; ἐὰν καὶ ὑμεῖς καὶ ἐκεῖνοι τὰ περισσεύοντα ἀντι- 
διδῶτε, καὶ τὰ ὑστερήματα ἀναπληροῦτε. 

156. καθὼς γέγραπται" Ὁ τὸ πολὺ---ἠλαττόνησε. '"ΓῊΪΒ 
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ἔοσιαυΐα καθὼς γέγραπται τη τὰν ἐϑέοχ νι 06 1ηἰογ- 
ΡΓΟίΘα β80}]}180]ν ἴο {π6 σοηΐοχί. Ηδτα 1 ΤΥ 6 
τοηἀογοα : “ δο {π {Π6 βαυίηρ οἵ δογιρίυγα τηδὺ δα 
{Πογοῦγ {16}164. ΤὍηα ψογάβ αυοϊε ἃ ΗΠ πὶ 
Ἐχοά. 16, 18.. δῃηά γα 8βαἰ4 οἵ ἴ 6 τδηῃα νοὶ [6}} 
ἴτοπῃ ᾿δάνθοη. 

Αἱ τὸ πολὺ δηά τὸ ὀλίγον {Π6 γα τηυϑί "6 βυρρ] θά 
συλλέξαμενος ἔτοτη {π6 ρῥτοοδάϊηρσ συνέλεξαν. ΤΠ6 
νογῦ ἐλαττονέω 15 Του ἴῃ ΠΟ γιοῦ θα θοῦ (ἢ [Π6 
ϑορῖ. ἰγϑηβίδίογ, ΨῆΟ Δρρθᾶγβ ἴο ἤανα 864 1ἰ (0 8ι1ξ 
1Π6 δηυΠοιὶσα] ἰθσίη ἐπλεόνασε. [ζ 18 ϑοιηθίϊ 68 6Π|- 
Ρυχοα ὈγΥ ἰμ6 Ἐσοϊοβίαϑεῖοαὶ τυ γ8. δ66. δίαρῇ. 

᾽.68. ἰὴ νοο. Νον. Βαϊ. Τῇ Δρρ]οδίοη οὗ (8 ἴο 
[Π6 ρΡοϊηΐ ἰῃ αυρσϑίίοῃ ἰ8 ἴοο οὈνίοι!8 ἴο πΠ6θα Ὄχρδῃδ- 
τἰοη. ΤὍΤῆδ (οιητπηδηΐαίογβ ΔΥῪ Ὀ6 σοηδι]οα. ΤΠΕΟΥ͂ 
ἢανο, πονονοσ, {4||6ὴ ᾿ηΐο σγοδαΐ ΟΓΓΟΙΒ; δηᾶ 81} ομηϊέ 
ἴο ποῖίςβα {Π6 ἑπέεπέ ψ] ἢ πῃϊο ἢ} {π6 ΑΡροβέία ἢ88 ἃρ- 
ΡῈ τη6 ραβϑᾶρα ἴο ἴ6 ργθϑθηΐ Ἷδβθ, ὨΔΙΏΟΪΥ, ἰὉ 
ἰο4οἢ {παῖ “ αα 16 τἸηΔηηᾶ ραίΠεοΓοα 'ν88 ἴγοῦὶ ἤδθανθῇ, 
8η4 [86 ριῆ οὗὁἉ Οαοά, 8πὰ τῃογοίογα ἴο Ὀ6 δαυλὶ ν ἀ18- 
ετἰραϊοα, 8δο (6 τσ π68 Ψ ΏΙΟΝ τῇδ ὁ ἤδᾶρΡ π0Ρ᾽ δῃηᾶ 
“ σαι] θ᾽ ἅγο δἷβο {πῸ ριῆι οὗ αοά, δηά τπογοίοσο ἴὰ 
Ρ6 σοιμτηπηϊοαίοα ἰο ἴΠο86 {πᾶ ἃγα ἰῃ ηἠθϑά.᾽" 

16. χάρις δὲ τῷ Θεῷ--- Τίτου. Τα ΑΡροβιΐβ πον 
τοί γηβ ἰο {Π6 5 )]εςί οὗ ΤΙίὰ5, ον ἤοπι ἢ6 ἢδὰ Ὀ66ῃ 
Βρθδκιηρ αὖ νϑασ. 6. ΕῸγ {Π6 1ηἰογπηθα!δία νΘΓ868 δΓΘ, 
1 ἃ ΠΙΔΏΠΘΓ, ρα ΓΘΏ ΠΘΕ64] Δηα ἀϊργαϑϑῖνθ. Ηδ ἐπ8η Κ 
ἀοά ον δβανίηρσ ρΡαΐ ᾿πίο {Π6 Βεαγέ οἵ ΤΊζ8 8 γϑδα!- 
Π655 ἴο Ποδσκθη ἴο ἢΐ5 γϑημπθϑί, ὅς. Χάρις δὲ τῷ Θ. 
15, ΨΘΥῪ ᾿ργορογῖν, ἀδρτδάθα " Βοβϑηῃι. ἴο ἃ ΠΟ081- 
ΤΏΟῚ ΡτΟνΟΓΌΪ4] αχργαβϑίοη οὗ 11{{|6 ΟΓ ΠΟ ᾿ὩΘδηηρ' ; 
ΜΠ ΘτΘδ8, ἡυὨδίανου ἸΏΔΥ Ὀ6 [ἢ6 οα486 ψ τ ἢ οΟἶποΥ ᾿ν ]- 
ἴ6Γ5, (ἍΠ6 “]ροδέξο ἰΒ ποῖ δοουβίοιηθα ἰο 1.86 8ιιοἢ 
ὮΓΆ368 88 ΜΟΓΩ5 οἵ οοιΓ86. Απηά ἢθγα ἴῃ6 ἴογοθ οὗ 
18. ΓΘ 151 1008 18 ΘνΙ ΔΘ ΉΓΥ τηθδηΐ ἴἰο Ὀ6 5 ΓοηρΊΠοηΘα 

ὈΥ ἢ15 πιδκίηρ ψηδὶ νψὰ8 ἀοης {Π6 τυογῖ οΓΓ Οοα. 
Διδόντι 15 ᾿ιι8364 ἴον (6 πιογὸ (Ϊδ88168] ἐντιθέντι, ἀπὰ 

τὴν αὐτὴν σπουδὴν ἰ8. Δῃ 61} }ρ{168] ἜΧργαββϑίοη ψ Π]Οἢ 188 
ςοηίεοχί γϑαιϊίγοϑ ββοιϊὰ Ὁ6 δχργοϑϑοὰ (ἢ: “ {Π6 
8816 1νν611-θεοίθῃ 6858 ἔοσ γοι ((Πδὲ 1 ἴδ6])." Ὑπὲρ 
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ὑμῶν 16 ΌΥ πηοϑὲ (σπηπιοηίδίοσϑ οσρ δἰ πο, “ ἴογ οχα 
Βογεϊην γοῦ ἰο δοσοπῃρ ἢ [Π6 ςοἰ]]δοιοη." Βυΐ {818 
ἀρ αν ψαπι Η ταῖπογ (1 Π 101) ϑισηι 65. “ [ῸΤ γος 
βοοά ; ἰογ γοὺγ ογϑαϊ δηα βρίτι σαὶ σοοά,᾽" (88 συμν- 
φέρει ὑμῖν, νοτ. 10.}, σ ῃίοἰι γοαυϊγοά- (πδὲ {Π|6 σο]]θο- 
(ἰοῃ 80 νοϊαηίαγ! Υ Δα ΖοΑ]ου 5}ν οοιηπηεηοθα Ἄῃουϊά 
[α ςοπιρίοἰεά. 

’. 17. ὃτι τὴν μὲν παράκλησιν ἐδέξβατος, ΤὮ6 ἴογοα οὗ 
16 ἀροάοκὶ5 μὲν αηὰ δὲ 15 ἰχεγα ἰο Ρ6 διίδηβεὰ ἴο. 

᾿Εδέξατο, ““ τεςεἰνεά, ρταπίοα ΤΥ γοημοβί ; δοσοάδα 
ἰο ΠΥ δχπογίαιοη." ΕῸΓΣ τὴν [18 Πόσα (6 ἔογοβ οὗ 
{Π6 Ρτεοδοιη ροϑϑεβϑῖνθ. Σχουδαιότερος δὲ ὑπάρχων. 
ΤὭδ δὲ τὴν ΙρΡΏΗΥ ““ ΠΑΥ, οἡ {πα οἴμεσς ῃδηα. ἡ 16 
σπουδ. ἴ6 ΝΘΓΥ͂ 1}} τοηάογεὰ ὈΥ οὖν Ἐπρ] ἢ Τ ΔΉ 515- 
ἴοτβ, ἢ ο, {που ἢ {ΠῸῪ νυ ουβὶν ΘΧΡΓΈ88 {Π|6 ἔογοα οἵ 
ἔνα οσοιηρατγαίϊνο, γεῖ πᾶν 4}} (1 {π10Κ} (Δοὰ ἴῃ ἀϊδ- 
σοΓηΪΡ 1{5 ἔτα ρογί. [Ι{ 5ῃουϊέ γαίῃ βδεοπὶ [Πδὲ 
0 ΟΟΠΙΡΑΥΔΟΉ 15 Ὠδτα ἰηἰοηἀδα ; ΠΟΓ 185 ΔΩΥ ΓΟΟΟΡ- 
Ὠϊβο Ὀγ [6 [με5ὲ (πιηοηίαῖοτβ.Ό. Βυΐ 1ἔδυςἢ Ὀς 6χ- 
ῬΓοβ56α, 1{ πνεβί (1 [815Κ} Ὀδ6 1}15 :- “Βα Ροϊηρ γτθδάϊοῦ 
ἴο δηραρα [1 [ἢ15 βανίσα ἐμαῃ 1 τὰ ραξ δὼ ὑροῖ Κ; 
ΔΏΓΟΙΡΔΙΙηρ᾽ ΠΥ τοαιιοδι.᾿ 

17. αὐθαίρετος Βὶ 5 ΗΠ68 τοξέϊπρςῖν ; 888 1[Μ||6Ὸ Ὀδέοσα. 
17. ἐξῆλθε 15 ἢοΐ ψν 6} γρηάδεθα “ ἢς ψεηΐ ουΐ :᾿Ὁ [ὉΓ 

Τυ8 Βδα ποῖ σοῦ ψἤδῃ πὸ ποῦάβ μοῦ Ἡγηίθη, 
δβϑίῃςθ ἢ8 σοηνεγαά (6 ργεϑεδί ΕΡρίβι]6. Τὸ τεϑηθνα 
ψὨΟἢ αἰ συν νϑυῖοιϑ το Βοβ ἤν θθθη ἀεσν]βοά. 
Β6ζΖὰ δῃα Ρ[βς. ΤΌ Πάοσ 1 ἐέ6» δαδοορὶέ. ΑὨά 80 ατοί, 
Ἐδὺ. ΣΟ 618 : ““ ραγαίῃϑ εἰ δὰ ριοίξει(οηει." Βυϊΐ 
{Π6 58ΔΠ16 Β6ΓΌΡΙ6 τσ ἢ Ὀ6 ταὶβθα οἡ ἐχέμψαμεν Πιι9ὲ 
δἴϊογσ. ὙΠ ἰγὺθ ΨΥ οὗ ἀσεουπεηρς ἴῸΣ ἘΠ]18 Ἔχ ρΓδδ- 
βίοπ 15 {παῖ Ὑδςἢ Εσι. (ἰπουρσῇ ἴοο ΕἰπΚ1]}} μα" 
ΡΟΒ68, Ὠατηεἶγυ, ἴο σοηϑίἀδγ 6 μαᾶ8ὲ ἴθῃβθς 88 τηϑδαδὲ 
ΙΓ ταίδγθηςα ἴο ἴΠ6 (πὸ πιῶθη με Οὐογιβίμίϑωθ 
ἐροιἰὰ γεαά εἶχα ἰοιξοσ. 

18. συνεπέμψωμεν δὲ μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν, ““ δηά 
νὰ ἴδνο βοηΐ ψἱτϊ ἢπη (6 δεοίδποι," ὅς. Ἄο ἰ8 
ταθαῖί ὮΥ {Π18 ὈΓΟΙΠΘΓ ἢ48 ὈΘ66Ὴ νατίθυϑὶγ σοη)οοϊυτοά. 
ΓΟ δίιθης (ὐοτητηθηΐδίοσβ, δηα βοῖη6 ᾿Ἰποαοσν ΟΠ98, 
ἐηΚ 1 88 ἔΐε; οἴοιτο, Ματὰά. ΝΟΥ δζὸ ἐΐογα 
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νϑηϊηρ (ἢ086 0 πηδιηἰδ!η 1 ν88 ϑ,έας, οΥ Βαγνπα- 
δια, Τα. 32 γ»8έ ορίῃίοῃ ϑθθιῃβ ἰο ἄδβογνα {6 ργεΐεσ- 
Θῆ6σ6. δεὲ Βιθυ, Μδοκη., δηὰ δίοσσ. Νοίιίμίηρ 

831{Πν6, ἤΟΥΘνΟΓ, σδῃ 6 ἀπσίογιῃ!ηρδα : δῃά (ἢ γυ8. 
ἱπ86]  γεραγάθα 10 48 ΔΙοροῖπογ πποογίαδίη. [Ιηἀθορά 

{Π6 τηδί(οΓ 18 ηοΐ οὗ της Πηρογίδῃςο, 1} (45 10 Β66ιη8- 
ΡγοθΔ0]6) ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 5Βιρηϊῆεβ, ποῖ ““" ἴογ ψγιίη 
ἔα (ὐοβρο!," μυὲ ““ἔοσ ργθδοῃίηρ {πΠ6 (ο8ρ6]." Αἡη 
80 ἢ 15 (ἢ68 5686 δϑβίρῃρα ῃοΐ ΟΠΪΥ ὈΥ (ἢ6 δ68ἰ πηο- 
ἄογῃ Ογιςο8, θυΐ Ὀγ ΟἸγγβοβί. 

19. οὐ μόνον δὲ ἀλλὰ καὶ, “ δηῃ( ηοΐ οηἷν (ἐμαξ)." 1. 6. 
““Δηα ἢ6 ποῖ ΟἿΪΥ ἄδβογσνοβ ἐλαέ ργαϊβ6, ὑαΐϊ αἰδο,᾽ 
ὅἄζε. Αὖ χειροτονηθεὶς τηυϑὲ Ὀ6 Βυρρ!ϊαα ἐστι; ἃ8 ἴῃ 
τῆ6 ἔὈΓΠΊΘΡ οἰάυ86. Τὴ ψοιγὰ 18 ἢοΐ ψ6}}] γοηάογρά 
εἰεεέοα, οὐ οἤοδεη ; ἰῃουρσὴ ἰῃ δὲ 15 1[5 ΟΥ̓ΙρῚ 4] 56η56, 
ΜΠ Δ]} δου ἴο [Π6 δηϊθηῦ οσυδίοιῃ οὗ ρυ δ] 1οἷγ νοιίηρ; 
Ὀγ {πε οχίθηβίοη οὗ ἴΠ6 τρὶς ἤδη. [{ πιογοὶν ἀ6- 
ῃμοΐε8 αρροϊπέεά, οοπϑίϊέιἐθα ; ἃ58 ἴῃ Αοἰ8 14, 28. χει- 
ροτονήσαντες δὲ αὐτοῖς πρεσβυτέρους κατ᾽ ἐκκλησίαν, Ὑ ὮΘΙΘ 
866 ἴΠ6 ποίθ. Συνέκδημος 516 2168 Ζοἰίοιυ-ἰγαυοίέον". 
δο Αςἰβ 19, 99. συνεκδήμους τοὺ Παύλου. Τῇ συν 18 
864] ροριείαγίον ἴοτ ““ἴο ργὸ ψι ἢ," 1. 6. ἴῃ σἤδιρθ 
ἢ. Χάρις ἤδΓΘ δΙρῃ!ῆθβ (Π6 βδιὴ6 848 δἱ υδ. ], 
ὩδιηοἾἶγ, [818 σῆς οἴρταςο, Οσοαΐς φ᾽, αἶηιδ. Διακονία 
190] 6468. ΘΝΘΡῪ ἰγουῦδ]ς ψ ῃϊοῇ δοσοιμηρδη!θα ἰῃ6 ςο]- 
ἰθεϊίου, πϑηλοῖν, [ἢ6 ργοσυτηρ, σοηνθυηρ, δηα α18- 
ἰτθυτηρ {118 ρΙ ἢ. 

19. πρὸς τὴν αὐτοῦ---ὐμών. Μδηγ ΜΝ. Πεγα τοδά 
ἡμῶν, ὙὨϊοΝ ἢᾶ5 Ὀδθὴ τϑοοϊνθα ἴηΐο {6 ἰοχί ὈΥ 
Οὑιθβῦ. δηὰ Ψαίογ; μυΐ ([ (ὨϊηΚ) οὐ ἰηβυΠοϊεηΐ 
στουπά9. ΜΆ. δυϊπουν, 1ἢ 850 τηϊη16 8 νἈΓΙΔΙΊΟΏ, 18 
οὗ ἢὩο ψεῖσῃί. ΤΠα αυοδίϊοη 85 ἴἰο {πΠ6 γεασῆηᾳ τηυϑὲ 
ἀδρεηα ἀρο (π6 οοιῃραγαίϊνα 8014 0] 6 6858 οὗἨ {Π}6 
πόογά8. Νοῦν ἴΠ6 ἥμων δ π|118 οἵὗὁἨ ἃ τοἰογαῦϊα 86Ώ86, 
Ὀυξ ομθ ΟΥ̓ ΠΟ τη68ῃ8 80 51:1{40]6 88 ὑμών, ἡ Ὠ]οἢ 18 
τοδὰ δηά οὌχρίαιπθα Ὁν ΟὨγγβοϑί. δηὰ ΤΠΘορἢγϊ., 
ΔηΩ 5.ΓΟΠΏΡΙΥ βυρροτίοα Ὀγ (6 σοηΐοχί, βυρίὰ 11 ὃς 
12. δῃηὰ ἰηΐτα 9,2, Αἱ προθυμίαν (6 ργΘροδι[[Οἢ πρὸς 
τηιιϑέ δ6 τερϑαίθβᾷ Τα Ὄχργεββίοῃη 18 δχρίαἰπθά ὈΥ 
16 Οοπηπιδηίδίοσβ 88 ρὰΐ ἴον εἰς δόξαν τῆς προθυμίας 

ΨΟΙ͂,. ΨΙΙ. Ρ 
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ὑμῶν ; ψῃ]οὮ ΤΏΔῪ ὃ6 δάτη! 64 : ΟΥ, ΠΟΘ 581010]}Ὁ πρὸς 
ΤΏΔΥ ἀδηοίοα ““ἴῸγ [Π6 πιδηϊξεβίδ(!οη οὗ" 

Φ0. στελλόμενοι τοῦτο, μή τις ἡμᾶς, ο. ΤΠὶδ ρᾶγ- 
εἰοῖ ρα ἀδρθηάβ ὕροη [6 συνεπέμψαμεν αἵ νοῦ. 18. 
Στελλ. 15 ἤθγ 56 ἴῃ ἃ βοιηον δαί ὈΠΟΟΙΠΙΏΟΏ 86Π86, 
ϑηαἾγ, ἰο δειυαγὸ οὕ. Τίνα δηθύίθηῖ Οοιῃπιοηιδίογβ 
Θχρίαίη ἰ ἴο ξεαγ. Δηά 80 Ηδβγοῖ. στέλλεται, Φο- 
βεῖται. Βιυϊΐ, ἔγοιῃ 8 σοπηρδιδοη ΜΠ ἃ 5 ΠΉ18 1186 
οὔ 1Π6 ψοχά δὲ 1 ΤΠ 688. 8, 6. (ἢ ἔΌγΠΊΟΓ ᾿πίογργοὶα- 
(ἰοη ψουϊά ἀρρθᾶγ ἴο ἄδθβεγσνα {π6 ργοέδιθῃοθ. ΤΠ6 
τηοάθ Ὀγ ψῃιοῖ [ἃ σδπ]6 ἴο πηθδη {18 τἸὴδυ 6 [ἢ 
(ταςϑ. Στέλλεσθαι, ἴῃ [Π6 τη! 4]6 νοῖςα, 8ἰρηϊῆθβ ἕο 
ρο οὔ 8ῃ Ἔχραάϊίοῃ, δηά, σοπογαίίῳ, ἴο ρο οἵ, τοῖῖγε, 
λεορ οὔ. Ἠδηςθ 1{ σαπιθ ἴο βίρῃ εν ἄδορ οἢ ὕτοηι 
ΔΏΥ ῬΟΓΒΟΏ, οὗ [Ὠϊηρ,, δεῖσαγο Οὗ τἴ, σιιατα ἀραιηϑί [ἴ : 
δΔη( {Π15 Β6θηι8 ἰο Ὀ6 [068 856 η86 ἤθσγθ. 80 ΖΟηδσ. 6χ- 
Ρ]αἰη8 ἀσφαλίδεται. ΤῊΙΒ ι.86 18 ΓΆΓΟΙΪΥ ἔουπά ἴῃ {Π6 
ΟἸ4588164] ψυυιίθγβ; [Πουρ ἢ βοιμοίίηρ Κα ἰΐ ἰ8 οἰϊοά 
ἔτοῖῃ ΡοΪγὉ. ὅ, 17. 

20. μήτις ἡμᾶς μωμήσηται, ““ ἰ65[ ΔΩΥ 5ῃοι]ἃ ᾿ᾶνθ 
ἃ Ὠδηά]6 ἴοσ βἰδηάθῦ οὐ σ᾽ ΠΠΊΏΥ, 88 11 δρργορτγιδιθά 
ΔΏΥ Ραᾶγί ἴο ΤΥ ργῖνδίθ 086. ὅο Ηδτγάγ, νὶϊο ΓΙρΡ Υ 
ΘΌβογναϑ τπαΐ Π6ΓΘ 18 ἃ τηθ ΟὨΥ̓ ΠΥ οὗ {π6 8Δα)πηοὶ 
ἔον {Π6 δυθ]εοῖ. ᾿Εν 566 1)8 ἴο δ6 υϑοά Κα ἰἢ6 ΗΘΌΓ, 
3, δηἀ ἰο ἢαᾶνα {Π| 56η86 οἵ ἐπὶ, οπ ἀσοοιπέ ΟΥ. ᾿Αδρό- 
τῆς ὈΓΟΡΘΟΓΙΥ οδη ΟὨΪΥ τηθδη αδιπάσποο, οἵ ργεαίποδδ; 
δυι 48 ἀδρὸς τνγᾶ8 οἴη Δρρ]ιο ἃ (ο ἃ δεπι ΟΓ᾽ πιοπόδὺ, 
δηἋ {8 οὔ 1{56}} β'ρηϊῇοα εοφαζέδψ, (48 ἴῃ ἰβοοτ. οεἰϊοά 
Ὀγ Υ εἰ8. τοῖς ἀδροτέροις αὐτών, καὶ πολὺ βελτίοσιν εἶναι 
δοκοῦσιν), 80 ἀδρότης 18 ἢ6Γ6 864 ἴο ἀδῃοία τεὐεαέέλ, ΟΥ 
ΤΑΙΠΟΓ ἃ ἰαγ ρα δέηι ΟΓΓ πιοπον ; δῃὰ (85 Υἥ εἰ8. 8405) ἰϊ 
158 ἔουγ ε{ἰπ|68 υβ6α ἴῃ Ζοη. ίο ἀδηοίε ἃ σγεαΐ ρ. 11 
τηυδί δ6 ορβογνϑά, (ἢδὶ ἀδρὸς ΡΓΟΡΘΙΙΥ 8ιρη 68 ἠδαυψ; 
δηά ἴη Ηεϑιοά, Ορ. Κ, 71. (εἰϊεά ὃγ Υεῖβ.) γα ᾶνα ς 
ἀδροσύνῃ στάχυες νεύοειν ἔραδε. δ0 Ψὰ ΒΥ “ἃ ἀδαυν 
σῸΡ." ὙΠ {Π6 δοηέϊπιοηέ Ὗ εἴβ. σοι ραγοβθ ἃ 51Π|1- 
14 ΟΠ6 1 ἃ ρᾶββαρα οἵ Μαϊπιοπί 65, ῃογα ῃ6 6 ]ο ἢ 8 
στοδῖ οδυϊοη ἰο ἃνοϊά 868 η68] ἴῃ (6 Δατ1η15 ΓΔ ΠΟ Ὲ 
οὗ ομδγι 016 σοἸ]Θοςἰοη8. 

᾿- 41, προνοούμενοι---ἀνθρώπων. 80 Βοπι. 19, 17. προν. 
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καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων, ἩὮΘΓΟ 866 (6 ποίδ.. 
τα πὸ [γί Γ κα ὑθεβδε τὰ οὗ τΠ6 Ἔχργαϑβϑίοη σδ Ὦδ 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, 88 [6 ρἤγαβα ἐνώπιον ἢ88 Ὀδθὴ Ὀείοσγο οοη- 
βιάεσγεά. γείβ. ἤθσα σοῃΊρΡΆΓΕβ 8 81}1}}8Ὁ βΒθηςπθηῦ 
ἔτοιυ Ταποδυπια, 198, 2. ΗἩοιηΐ πρϑοδϑϑαγίυ τη δϑί, 
ϑδαυὲ σογαπη Ποηηἶθ.8 ρΘΟΟΔΙΪ Β|18Ρ10] 006 ΘΆΓΟΓΘ, ἃς 
σογα Ὠδθο ἀδῦθέ ᾿πηοσθἢ8 6886. 4130 (ἱς. ἀ6 ΟΠῆςο. 
9, 21. (δρυΐ δυϊοιίη 6ϑί 'ῃ οἵπμηϊ ργοσυ ΓΑ Οὴ6 ΠΘρΡΌΙ 
δἴ τ. 6Γ15 ΡΌ]1ςΙ, αὐ ἀναγ 6 ρ6 ΔΓ οἰΐδη τη] ηϊ Π8 
8ιι15ρίοο: δηα δυσίοῃ. 4Ζι|]. 74. Ιηϊοττοραίι8, οὐ Ἰρὶ- 
ἴὺΓ τορι ᾶ88βοι υχοόγϑηὶ ἢ αυοπίδη), 1401, Π1608 ἴδ 
ΒΕΙ5ΡΙ σΙΟη6 αι ΟΥ̓ Π.1Π6 60 σάΓο ΓΘ Ορογίογο. 

ΦΩ,͵ συνεπέμψαμεν δὲ αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμών---ὄντα. 
1 ᾶβ θθθῃ πο ἀθραίθα φτυἦο 18 ΘΓΘ τηϑδηΐ ὈΥ ἐλδ 
Ὀτγοΐπογ; 88 δί τὸν ἀδελφὸν ἴῃ νϑῖ. 18., δηά ψ ἢ 88 
{116 βασοθ88, [{ 18 ΘΆΒΥ [0 γαὶβα οὔ] ΠΟ ἢ 8 ἴο δἰτηοβέ 
ἜΝΘΓῪ ορ᾿ηΐοη (ἢδὲ ἢ48 Ὀδθῃ Ὀγουρῇῃϊ [ον ναγά, θυϊ ἰὸ 
Ῥγοῦς ψῃοτα {π6 Αροβιῖϊθ ἢδα ἴῃ νίενν 18 ΒΟΆΓΟΘΙΥ ροϑ- 
8:0]6. δε  διιΌγ ἂἀπὰ Μδοίζη. Τῆβ 1ο45ι οδ]οδοίοὴ- 
8016 ορίπίοη βθϑ8 [ὁ 6 {μαΐ οἵ 1[ῃ6 δη(ἰοηί5, (δι 
118 ψγα8 Αρο]]οϑ. 
ΤΙ ψοσάϑ ὅν ἐδοκιμάσαμεν---ὄντα τὴγ 6 γοῃάθγοά: 

“«“ψγῇῆοβ6 ἀ!Πρεποθ 6 Πᾶνα οἴἴθη ἀρργονθὰ ἴῃ τΔὮΥ 
ἐπϊηρβ." Οντα 85 ρυΐ, ὈΥ 4 ΗδΙ]Θηϊ8η), ἰοῦ εἶναι, 
“-« ψῇομῃ 6 πᾶνα Δρργονϑά δηά ἰουηά ἴο δε αἰ Πρ οηΐ 
Δηἃ Ζοαίουβ." [Ιἷηαη {π6 ψογῆβ (ο]οσίηρ νομὴ δὲ πολὺ 
σπουδαιότερον, ὅζο. [ΘΓ 15 8 6} 10 818, νν ΒΙΟἢ 'πσεὶ 6 
ΒΌΡΡΙοα τοι {Π6 Ἄσσηΐϊεχί, πδίμοϊυ, δοκιμαδεται (Βα: 
Ψ1}} ἀρργονθ ἢ πλ861}) ἐδοκίμασαν. 1 Π6 ψοΓγαβ ἔα] ον- 
ἸΏ6' ἴΏΔΥ 6 τοηθογοᾶ: ““ΌΥ 18 σγοδϊ τα] ῆσα οὐ 
γου," 1. 6. Ββορίηρ {πΠ6 μοϑβί οὗἨ γοὺ 1ῃ ἐ}58 ΠηΒ ΘΓ. 
ὙὝΒΠΘΟΡὮΥ]. ψν6}} σοι γκβ οἡ 1Π6 ΘΩΘΓΡῪ ᾿πηρατίοι [0 
{6 86η86 ὈΥ 16 υπΐοη οὗἉ ἐν πολλοῖς Δηἀ πολλάκις. 
δυςσῇὴ 1ηἀδοα 18 ποῖ πηπ|8ι18] πη. (ῃ18 ΑΡοβ:]186.Ύ Αῃπά 80 
᾿Ατῖβι. (οἰξοα Ὀγ εῖ8.) οἱ δὲ, τῆς ἀθηνᾶς ἐν πολλοῖς ἤδη 
πολλάκις δείξαντες ὡς ὀρθῶς εἶσιν ἐπώνυμοὶ. ΤὴΘ ψογάϑβ 
[6 ΜῈ] ραγδρῃγαϑθ ὈῪ ΤὨΘορ νυ]. {Ππ8: Νυνὶ δὲ 
σπουδαίοτερος γέγονεν, ἅτε πεποιθὼς ὅτι ὑμεῖς δαψιλεστές 
ραν τὴν ἐλεημοσύνην ποιήσετε, ἣν μέλλει διακονῆσαι. [ΐ 
566 Π18 τῃδὲ Πα τορεϑίθά ἐδοκιμ. βείογε σπουδαιότερον ; 

Ῥφ 

8 
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σι Ὠϊοἢ 15 Ἰηἀοοα τηογὰ βἰαρίο, θὰΐ {ΒΘ σπουδ. τισδὲ 
Ρ6 ἰηίογργοίθα τϑίμϑγ οἵ σϑαΐ δῃὰ αἰαονγιέψ ἴῃ μπαάθῦ- 
ἐακίηρ : (δουρὶ 1 ψ1}. αν (πΠ6 βδηθ δθῆβε Ὑ1 ἢ 
σπουδαῖον 7υδί ὈΘΙΟΓΘΟ. 

. 928. εἴτε ὑπὲρ Τίτου. ΗδτΓθα ἀραίη 18 ἃ παγβῇ 6} 10 818, 
οὐ ψὨϊοΒ Οτοί. Γοπηδῦκβ: “ διηδί ἐλλείψεις Ῥι 18 
του δἰοηιΐ ργορογδη 8. ΟΠ ΒΌΡΡΙΥ: “[Γ ἣν 
ἐηημῖγο οἵ Ἴ1ι5. Βυΐ (18 18. 4 ΡΘΟΙΪΙΑΓΙΥ͂ ΠΑ Γβἢ 
βυθαιά!οη ; δηᾶ 5801} 1688 δή 88:0 [6 18 (δὶ οὗ 
Μδείκη.: “ 1 δὴγ οἵ ἐλθ ζαοέϊοῃ. ἀο δηφυῖτα δρουῖ 
Τιιυ58." ἘὰΓ τ] 6 Γ 15 [ἢ6 611}}0518 βδυρροβθά ὈγῪ {86 
δητΘηΐβ8, Παηλοἶν, δεῖ εἰπεῖν. ΤῊ υ5 “ΓΠΘΟΡΆΥΙ. : εἴ δεῖ 
τι εἰπεῖν ὑπὲρ Τίτου, ταῦτα ἔχω λέγειν. Απά δε ψ6}} 
οχρίδίηβ [Π6 ψογὰ8 κοινωνὸς ἐμὸς καὶ εἰς ὑμᾶς συνεργὸς 
ὈῪ : ὅτι κοινωνὸς ἐμὸς, συνεργῶν μοι εἰς τὴν ὑμῶν διδασ- 
καλίαν καὶ ὠφελείαν. ΓΘ ΑΡοπβίΐα β866π|8 [ὁ ἢδνθ 
ἔοι, ἰῃδὲ δἴζοσγ πανίηρ τηδάβ βϑυςῇ ᾿οηουγαῦθ πηθῃ- 
τίοη οὗ [λ|Κὲ δηὰ Αρο]]οϑ, 6 τηυβὲ 58 Ὁ βοπιθίμιηρ οὗ 
Τα, δηά [Π6 ὈΓοί θη πὸ ΘΓ ρσοϊηρ τι Ὠϊη} ἰο 
ΨΦεγυβαίθη. 18 σοηῇγπ8. (Π|6 οἰ ίρεῖν δῖ εἴτε Ἰυῖ 
Ῥιοροβθ. ἊΑἰἱ {6 ββοοπά εἴτε βοπηϑίῃίηρ 51: πη 1|8τ 
τηυϑί Ὀ6 ΒΌΡΡ]164, πδιμοὶν : “ ΠΠ οὐγ ὈγοιἤΓΘἢ (ἅγο ἴο 
Β6 βροίκβῃ οἵ," [1 παιδί βρϑὰκ οὗ ἑΐογι ἴοο." [1}Ωα 
{π6 δυ]ορίαπι “ἦ ΠΟΥ ἅτ ἰῃ6 ἀπόστολοι ἐκκλησιῶν, 
ἔτοτῃ ἃ σοιῃρδγίβοη οὗ νϑγ. 10. 10 18 τηδηϊδδὶ (δαὶ {6 
ψογα ἀποστολὸς 15 ἴο θ6 ἰἀΚαη [ἢ [8 ΡΓΟΡΘΓ 86,086, 1. 6. 
ΒΙΓΏΡΙΥ ““ΟΠ6 βθηΐ Οἷμῇ 88 ΟἿ ΔΏΥ ΠΙ]38]0Ὴ 88 ἃ ἰαραίθ, 
[0 αἰβοθαγρα Ὀιιβίηθβθ ἴοῦ οἱδοῦβ.᾿" Τῆι ἰΐ 18 ὮδΓα 
ψγ6}} οχρ  διηθα ὃγ ΤΠΘΟΡΥ]. : ὑπὸ ἐκκλησιῶν πεμφθάν- 
φες καὶ χειροτονηθέντες. ὅδὸ 10 ΞΙΙΏΡΙΥ Τη68Δη38 076 ϑεπέ 
ἴη Ζ2οἢ. 18, 16. ΡΙ]. 2, 256. ΤΆ686 (6 Δροβέϊδ ς8}}8 
{πΠ6 δόξα Χριστοῦ, 1. 6. (ὈΥ πιθίοὨΥΠΠΥ,) ἱΠβίγΓα τη (8 [ῸΓ 

ΓΟ ηρ' δΔηα ρῥΓγοιηοίίηρ (ἢ 6 σίοτγ οὗ (ἢ γὶβὶ δηά {86 
ΟΒρ6]. [{ 18 βου τοπιασκοὰ ὃν ΤΠρδοάογαῖ : οἱ 

ὁρῶντες αὐτῶν τὴν λαμπηδόνα τῆς ἀρετῆς, τὸν ὑπὸ τούτου 
κηρυττόμενον ἀνυμνοῦσι Θεόν. 

44,, τὴν οὖν---ἐκκλησιών. ΤὮ6 σοηβίγαυοσίίοη 18 : ἐν- 
δείξασθε οὖν εἰς αὐτοὺς τὴν ἔνδειξιν, ἕο. ““ Οἷἶνα [ἢδΓ6- 
ἔογα ἰο {Πδι, ἴῃ {Π6 ργϑβθῆσθ οὗ {π6 οβυγοθθθ, (ἢ15 
ενϊἀδηὶ (οϑ ον οἵ γουγ ἴον ἰο {ἢ π|, ἀηὰ οἔὗὨ ((Π6 
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ἐγυ ἢ ΟἿ οἂγ Ὀοαβέϊηρ' σΟΠΟΘΓΩΪηρ' γομ." "Ἐνδειξιν 
τῆς ἀγάπης ἰ8 8814 (ὁ Ρ6 ρμΐ ἴον ἐνδείξασθε ἀγάπην : 
Ὀυέ 1115 ἃ ΒΙΓΟΠΡῈΓ ΘΧΡΓΕΒΒΙΟΉ. 

ΤῊΘ ᾿σΠ θῇ ρδου ιν 1ἢ (86 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 (Π6 
61110818 οὗ καυχησέως, ὙὮΙςἢ Β᾽ η1Π68 “ (οὔ τῃα ἐγέλ 
οὗ οἷν Ὀοδβίηρ." Οοιηρᾶγε 7, 4. δά 14. Τα καὶ, 
ὙΒΙΟἢ 18 δὴ Θηοαγδησα [0 {6 βοηΐθησθ, ΔΥ Ὀ6 
ΤΟπΙονΘα, οὐ {Ππ6 δ ΠΟΥ οὐὗἁὨ ΤΔΠΥ ΨΘΟΡῪ δηξίοηΐ 
Μ55. Νον νδδίονοσ {Βοὺ ἀϊά 1ῃ Ἐἢ]18 πηδιΐογ, παῖρσἢςξ 
αΐγ θῈ 86]4 ἰο Ὀ6 ἀἄοῃθ ἰῇ {π6 ρῬγββθῆςσθ οἵ {δ8 
σμυγοίθ8, ποῦ ΟΠΪΥ Ὀοοδι86 ΤΊὰ8 νου] ρτοοϊδίτῃ 1ἰ 
ῬΏΘΓΟΝΟΓ ἢ6 ψοηΐ (45 Βοβϑημπ. βυρσραβίβ), Ὀυϊ θ6- 
σδυ86 (τη ἢ νγἃ8 1 4}} τοϑρθοίβ α ἔγλθε: ἐη οποοίοο, 
Δη4, ἴτοιι [8 ρεγροίιδι σοι] Δ] 0 ὙΠ} 411 ραγίβ 
ΟΥΠ6 οἷν" ] Ζοά πουῦ]ά, (6 ἀϊηρβ του] βοοη ϑργοδάᾶ 
ι ει {π6 ΟΠ το 68, 1. 6. [η6 δη1116 ΟΒυγοῖθ8 ρ]δηϊοά 
γ Ῥαϑυ]. 
ΤΠΘΟΡὮΥ]. τγ6 }} ρδγαρῆγαβοβ ἐμ8: Νῦν δείξατε πῶς 

μὲν ὑμεῖς ἀγαπάτε ἡμᾶς" πῶς δὲ καὶ ἡμεῖς οὐ μάτην καυ- 
χώμεθα ἐφ᾽ ὑμῖν" δείξατε δὲ, ἐὰν ἀγάπην εἰς αὐτοὺς ἐνδεί- 
ξησθε. Απάὰ ΤΠροοδογοῖ ἔυβ : Πάντα τοίνυν τῆς ἀγά- 
πης ὑμῶν τὸν πλοῦτον γυμνώσατε, καὶ τὰς ἐμὰς περὶ ὑμῶν 
εὐφημίας κυρώσατε' πάσας γὰρ τὰς ἐκκλησίας διὰ τούτων 
τιμήσετε. 

ΟΗΑΡ. ΙΧ. 

ΨΈΒΒΕ]. περὶ μὲν γὰρ τῆς διακονίας---ὐμῖν. ΤῊ ΡδΓ- 
(ἰο16 γὰρ 8ῆοννβ [δὲ {Π18 ν 6.86 18 σἰσβϑὶυ οοπηθοίβα 
τ ἢ Ἰαδὲ οὗἩἨ 6 ργϑοδάϊηρ οπαρίογ. Απηά (ἢ 18 
6 Οοτημηδηίδίοσβ ἢδνα μοὶ [16 ἴο ρδγοοῖνα : θυ 
1Π 6} ἀο ποῖ δηοτρῖ δάνογί ἰο [Π6 δροάοίϊς ἔογοβ οὗ 
μὲν, ὙΠΙΟΝ Π45 δὲ Ορροβεά ἴο 1 δί νεῖ. 8.; δηά ίο 
{δαὶ οὗ γὰρ, ψ Ὠ]ςἢ 15 δε ποῖ ΟὨΪγ 1 ἰτϑηβιζοη8, θυΐ 
ΒΟΠΊΘΕΪΠ]68 ἴῃ φυασί- ΓΔΏΒΙ ΟΠ 5,  ΉΘΗ ἃ ὙΓΙΓΟΙ ϑῖορβ 
βῃογί ἴῃ ὙΒΙΟἢ (886, 1{ 88 (ἢ6 853816 5686 88 ἀλλὰ 
γὰρ, δῃὰ {Π18 18 ἴο 6 σοιῃηρΙοίοα ΟΥ̓ Βυρρί γίηρ [86 
ΕἸ ΠρΈ]σ4] σοσάβ. Ηρτγο 1 πηδὺ 6 ἄσπα (πι8: “ Βυΐ 
1 ηρρά 584Υ ΠΟ ΠηοΓ6, [ὉΓ 845 ἴο {π6 το 5: 60 ,᾿ ἡ ἄχος; 
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ΤῊ διακονία ταυβὲ ἀδηοία τῃ6 οοπέγι διιξίοη οὐ ϑιιὺ- 
δἰαδμηι ἰἰ56}1, 848 αἱ Αςίβ 11, 20. εἰς διακονίαν πέμψας 
τοῖς κατοικοῦσιν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς. 1 (τ. 16. Ιδ 
Δηάβιρτγη 11, 8. Περισσὸν 58:5} 1Ηε68 δι ρον ποι; 88 
ἴῃ Μαῖίί. δ, 87. δῃά οἰβονῆογσθε. Αἰἶδε γράφειν τηιιῖ, 
ἔγοτῃ {Π6 πδίιγο οὔ {86 βυδ]δοῖ, Ὀ6 βυρὈ]164 πλείω. 

4, οἴδα γὰρ τὴν προθυμίαν ὑμῶν, “ἴον 1 Κηον γοιΓ 
Ρτγοιηρίτὰἀ46 (οη {μδὲ Π644) ;᾽ 488, 12 ὃς 196. ἴη ἦν 
ὑπὲρ ὑμῶν καυχῶμαι Μ. {112 ὑπὲρ μῶν 15 ἐγϑαἰαα 48 ρίεο- 
Παβίϊο ΕΥ̓͂ ΠΠΊΔΠΥ δηλ πθηῦ τηοάογῃ Τγδηϑίδίουβ ; δηα γοί 
1{ 566 18 1πηἰ6 664 ἰο Δ πηραπίηρ ἰο {Π6 βεπίβθηςθ, 8πᾶ 
ΤΊΔΥ Ὀ6 γόραγαθδά 45 δῃ δἰ Πρί 4] ρῆταβθ ἴο Ὀ6 δ ρρ 168 
ΌΥ διαλ ες θος οΓ λαλῶν, Δη4 8: ρη1γ. “ἤδη δρεαϊὶηρ 
ἦῃι ψοι Ὀ»α ἰδ." δ 1ηΐτδ νογ. 8. τὸ καύχημα ἡμῶν τὸ 
ὑπὲρ ὑμῶν. ΑἹ ὅτι ἴῇδγα 18 1ῃ6 61} 0818 οἵ ἃ νεγῦ οὗ 
ϑρεακὶηρ, ΜΗ ΟἾ τὺ Ὀ6 ΒΡ] 16, εἰἴῃοῦ ἔγοιη [86 
ΘΙ] ἐρεῖς] λαλών, οΥ ἔγουι (ἢ6 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟη καυχώμαι, 
ΨΠΟἢ δοιηθίϊπι68 θαι (δι 86η86; ““ ΒΑΥ]Πρ᾽, ΟΥ̓ 
16] ]Πηρ τῃ6τη τἢαι Αςἢ δ 4,᾽" ᾶς. Ησγο Αοΐιδα βίδηαϑ 
ἴον ανϑθοο, οὗ ΜὨϊοἢ (ον 858 (ἤθη {Π|6 σΔΡΙΔ] : 
Δηα (ἤδγα ψϑογ ἀουδ1685 (ἢ γιϑι δ 8 1ἢ νϑγίουβ ραγίϑ 
ΟΥ 1ἴ, 48 ψο]} ἃ5. δἱ (ογίηίῃ. (ἰδγίδιη 11 18, {18 υ86 οὗ 
{π6 ψογά 15 (ΠΥ 70.8:1Π 4. 

2, παρεσκεύασται, "“ Ὦδ8Β θ66η ρτγοραΓοά.᾽᾽ δοιηδ πηο- 
ἄογσῃ (Οὐοιημμηθηΐζαίοῦβ γοιδγκ, πὶ τἢ6 ἔογοο οὗ 1ῃ6 
ψογὰ παρεσκ. ἀδῃοίε8 ἴῆς ἱπέσπέϊοη ον, δηά ἰἢ68 

“αὐἱξΐ; ϑῖηςβ ἴῃ6 ΤοοἸδοίίΐοη δά Ὥδνθγ Ὀδθῃ τη. 6. 
Βιιΐ (Π18 ο68 ΕΥ ὯΟ ΠΊ6Δη5 Δρρεᾶγ ἴο πᾶνθ Ὀθ6θῃ {Π6 
ΠΆ86, 8Δη4 8 ποί δ 4}1] ργοῦδηϊθ, ἌΝαγν, ἴτουιχ (ἢ 
ΨΟΓά8Β οὗ {6 ἐογηιογ Ἐριβιίθ, 16, ῷ. κατὰ μίαν σαβ- 
βάτων ἕκαστος ὑμῶν παρ᾽ ἑαυτῷ τιθέτω, θησαυρίϑων, ὅ,τι 
ἄν εὐοδῶται" ἵνα μὴ, ὅταν ἔλθω, τότε λογίαι γίνωνται, 
(σἤσγο 866 [86 ποῖθ). [1 πδὰὺ Ὀ6 ργοϑυπιθά {πδΐ πη οἢ 
ΤΏΟΠΘΥ Πιδἅ το] γ θδθη ἑαϊά ὃψ ἴον ἰῃ6 ρυγροβθ, δῃηὰ, 
1{ ἰ8 ῥγοῦδθ!θ, ννὰ5 μι ὀγομσἠξ ἰοροίλον, (ΟὨ81- 
ἀοιΐηρ, ἴοο, {Π6 ἔοτοθ οἵ {πΠ6 παρασκευάϑεσθαι ἴῃ (ἢ6 
τ 4α]6 νοῖςα (οη ψ᾽ Ὠϊςἢ 566 γα δι. ΟΓ δοἤῆϊθυβ. [.6χ.), 

Ὁ Απά ἴῃ {16 νίονν Μδοκη., δον ἀϊδουβδίηρ, (ἢ εἰγουπμηδίϑηοοθ, 
δι γ8 δαὶ (ῃ6 ΑΡροϑβι]ε δδϑδουιδὰ ᾿]ιαῖ ἴθ ἤΓΩ ὀείἑευεα ἰο ὕε Γι. 
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ἰο ΟΝ {818 686 85 ἃ βίγοηρ ΔΗ ΠΥ, 1{ ΔΡΡΘΑΓΒ ἰο 
Β σὩϊν, “ ᾶνα θθθη ργοραγίης ἐῤεπιδοίυο5, ρτθρδγίηρ 
σοπ ΓΙ υ οη8, ἔῸσ ἃ γϑᾶσ ρδϑί.᾽ ὙβΒθορῆγὶ. ρᾶγὰ- 
ῬἬΓΑΒ65 ἴἢυ8 : καυχώμαι, ὅτι ἑτοίμη ἐστι πᾶσα ἡ 
᾿Αχαΐα, οὐ μόνη ἡ Κόρινθος" καὶ οὐδὲν λείπει εἰ μὴ τὸ ἐλ- 
θεῖν τοὺς δεξαμένους τὰ χρήματα. ὥστε αἰσχύνη μοι ἐστιν 
εἰ φανήσομαι μάτην καί ψευδῆ καυχώμενος. Βιυΐ 1} 8 
ΔΡΡΘΔΙ8 ἴ0 Ρ6 {πΠ6 οὖλον δυίγοπιθ. Τδαί τῃ6 ΑΡροβί]68 
σου] ποΐ τηδδη (0 84Υ [ἢδί (ΠΟῪ ψΈΓΘ γεαάψ, 8.ΓἸΠΕῪ 
ΒΡΘΑΚΙΩρ, 18 οἰθαν ἔγουι 6 ρᾶβϑαρα οὗ 1 (ογ. }ι8ὲ 
οἸ(6α. 

2. καὶ ὃ ἐξ ὑμών ϑῆλος ἠρέθισε τοὺς πλείονας. Οὐτοί. 
δη4 οβοϑηιῃ. γορασγά {Π6 ἐξ 48 ρ]εοηδϑίίο. Βαῖ ρεοτ- 
[408 ἃ ρϑγιὶςρ]6 18 6 ἰο Ὀδ6 βυρρ]ϊε4, ἐρχομένη, ΟΣ 
186 πΚ6. Τὶ βϑανοῦυτβ οὗ Ηδῦγαϊβηι ; ἴῸγ [Π6 Ὦ 15 Β0Π16- 
ιἰΠ168 80 υϑοά. ᾿Ηρέθισε, ““ Ὠαίἢ Ἔχοϊ(6 4, τουβοά, ἱπη- 
ΡΕ]]οὰ (ἰο γσίνο).᾽ ΤὍΤΠδ ΟἸαββίοδὶ ψγιΐογβ υ86 1Π6 
σοιῃροιιηα ἀνεριθ., οὗ ψῃϊοῖ Ἔχδιρῖθβ ἅτ ρίνθη ὈΥ 
γγ εῖ5. Τβοορῇνϊ. Ὠθ θα 688}ν 5ιπ 1 68 δῇ τοὺς πλείονας, 
88 1{1{ τηοδηΐ {Ππ6 σγεδίδγ ρϑγί : ἰπουρἢ (π6 Αροϑι8 
δι 8, 8 ὃς 4. ϑὰγ8 ὅτι αὐθαίρετοι καὶ δεόμενοι ἡμῶν. Ηδ 
σοΠοΙυά68 {πᾶ βοὴ ἔδν τ γα Ψ1]Πὴηρ οὗ {ποιηβοῖνοϑ, 
βθυΐζ τα ρστγοδίογ ρᾶσγῖ γοαυϊγθ (ἢ ᾿ποϊίθ θη! }υ8ῖ Π6ἢ- 
Εοηοά. Βυΐὶ {818 15 τθβηϊηρ ἴοο το. Τἢ6 Αροβίϊα 
8 Ὠοῖ 80 ΝΘΓΥῪ δχϑοῖ ἰη (86 τ1ι86 οὗ (Π6 ἀτγίίοἶα (Πα ΜΝ 6 
τηυβί μ6 σοι ρο]]6ἀ ἴο οχρίδίῃ πλείονας οὗ (6 σγϑαΐεν 
Ραγτί. Ἐογ ἢδ ποΐ ΟἿΪΥ ι.368 πλείονες [Ὁ πολλοὶ, Ὀυϊ 
8.50 οἱ πλείονες. 501 (τ. 10, ὅ. ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλεί- 
οσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὃ Θεὸς" δπά 1 Ὅον. 9, 19. 1ὅ, 6. 
ΦΟονσ. 2,6. 4, 1δ. οἱ 4101. [{|8 ΓΠογοίογα ψ6}} γοπαθγοάᾶ 
Ὁγ ΒαΖᾶ οοπιρέμγοϑ, διὰ ὈΥ οὐγ ΕὨρ] 8} ΤΓδηβίδίουϑ 
υεγΨ Ἠιαην. 

Ηξετχε ἰΐ 18 ΔΟυ ΓΕ ΪῪ τοιιαγκαα Ὀγ ΤΠΘοΡἢΥΪ. : Ὀράς 
πῶς κακείνους διὰ τούτων' καὶ τούτους δι᾽ ἐκείνων ἐγείρει ; 
διδάσκαλοι, φησιν, ἐκείνοις ἐγίνεσθε᾽' μὴ οὖν φανῆτε τῶν 
μαβητών ὑστεροῦντες οἱ διδάσκαλοι. 

8. ἔπεμψα δὲ τοὺς ἀδελφοὺς----τούτῳ, “1 Πονανοῦ 
αν βαῃΐ ἴ1ῃ6 Ὀγθίθγθῃ (7ι188 “τη θη 0η64), [Ππαΐ ΟἿΓ 
βοδϑιίηρ ὑπὲρ ὑμών, ἔπ ψοΙΙ ῥγαΐδο;" 88 νβϑῖ. ὦ. ΜὮΘΓΘ 
866 [6 ποί6. Μὴ κενωθῃ, ταῖσῃς ποῦ Ὀ6 πη εἰαρίν," 
ναίη, δηὰ [8]|585.50. 80. ΤἬΘΟΡΗΥΪ. : μάταιον καὶ, κενὸν 
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ἐλεχθῆ, ἔτοῃ σἤοπὶ ΗΘ βυ ἢ. : κενωθῇ" μάταιος ἀπὸϊ 
φάνδη (σογο 1 ψου]Ἱὰ τεοδά μάταιον). ΠΕ ἐν τῷ 
μέρει 5:σ01868 ““ἴη {Π|18 τοβρεοί," (45 ἴῃ 8,]10.), πδιηο ον 
“18 ῥτοιηρεπά6 ἰο σοηίγιθυία ἴον (ἢ γε]! οἵ οὗ (ἢ 
Ῥοοῦ ἐμηφίδηα, οὔ νἤϊοὶ 1 Ὀοδβιοα.) δὸο ἰ 18 υβοὰ 
1ηὴ 1 Ρεί. 4, 16.; {πΠουρῇ ἴῃ ἃ βοιῃηονηδί αἰβδγεπί 
δ6Ώ86. 

8. ἵνα, καθὼς ἔλεγον, παρασκευασμένοι ἦτε, ““ἰῃαΐ, 88 
Ι 5414, 850 γ6 ἸΏΔΥ Ὀ6 ΓΟΔΑῪ ;" ΟΥ, “ἰδαΐῖ Υγ6 ΏΔΥ ὃ6 
Ιεδᾶγν, ἃ5 1 ἰοἱὰ ἐπε." ὨΪ8 ἄρτθοβ Ψι ἢ δηά 6χ- 
ὈΪδίη8 {Π6 ᾿π]υποίίοη δῇ 1 ὕοσγ. 16, “ παῖ {Π6Γ6 ἸΔΥῪ 
Ὀ6 ἢο ΤςοἸ]Θοἰοπβ ((ο Ὀ6 τη866) ψ ἤθη [1 οομηο." 

4. μήπως ἐὰν---ταύτῃ, ““Τ,ε8ῖ, 1( ἃηγ ΜδἼοθάοῃΐδῃβ 
8ῆου ἃ ΔΟσΟΠΊΡΔΩΥ πι6, Δηά ἤπα γου Ὀπρτγοραγοή, 6 
ΤΩΔΥ ὃὉ6 ρΡιυΐ ἴο Βῃ8:)6." Η16, 4068 ποί δα (ἰἸογ τοοιίά 
ΔΟΘΟΙΏΡΒΩΥ ἢΐα ; δυΐ 1ἃ ν 8 ποῖ 0} 1Καὶγ {παῖ {Π6Ὺ 
σπομία, σοηϑιἀδτγίηρ {π6 ἔγεαυθδηΐ ᾿Ἰηξαγοοῦγβο οὗ Μδ- 
ςσρἀοηία ψΙ ἢ 118 Θπιρογίυι οὗ ατσγοθοθ, δηα {π6 οὐ8- 
ἰοτῃ, ἢ Οἢ ἜΝΕΓῪ ΜἤΘΓΘ Γαδ 1]164, οἵ [ῃ6 προπομπὴ, 
ΟΓ 8οι{ἰπηρ ἰογγαγὰ (π6 Αροβίῖίθϑ οἡ {{Πεὶγ ψᾶν, δηὰ 
80 6 1Π168 ΔΟσοΙρϑηνίηρ (ἢ 6, 80 88 10 Ὀγίηρ' (θὰ 
886 ἴο {π6 ποχί (γι βιϊδη σοηργοραίϊοη. 

Ιὴ ἡμεῖς, ἵνα μὴ λέγωμεν ὑμεῖς, οη6. σαπηοῖ Ὀυΐ Γα- 
ςΟρΏΪ86 ἃ πηοϑί γοῆηρα δηά ἀ6]}1ς8ῖ6 τη, πίθος (1 
ἘΚ) ἴο ποπα ἴῃ {Π6 Ὀεβϑί Οἰδβϑιοδὶ ψιυϊθγβ. Ἐν τῇ 
ὑποστάσει ταύτῃ τῆς καυχήσεως. Ἡρετα ἐν (Κα {π᾿ 
ΗδΘρτ. 3) 1 ἔογ ἐπὶ, ““ οἡ δόοουηί οὗ Οἷη ὑπόστασις 
Κυρκαο [ν88 ἃ ἰδαγῃβά δηηῃοίβδίίοηῃ, ἴῃ ᾿ν Ὠ:οἢ ἢ6 δ5δρηΣ 
ἴο ἐν τῇ ὑποστάσει ταύτη ἴῃ 8 86 η86 “1 ἢδο ταδίογιᾶ," 
1, 6. πδροῖϊο, Κα ἐν τουτῷ τῶ μέρει Ἰυ5ὲ θοίογα. Απηά 
80 Ἴ ΠΘΟΡἢγ]. δηὰ (ουϊηθη., 88 480 ατοί., Εγϑϑῃ., 
δβαιῦ., Δηὰ ΒοΖαᾶ. Βυΐ {18 ψου]ὰ οσοδϑβίοη 8 ν ΕΓ 
ἀἸϑσιιδίίηρ ἰδ οἱορσΎ, δηά δῃηογναίβ 8 βθηίθηςσο ψ]οἢ, 
ἴον νίρουγ δηά οἰθρᾶῃςθ, [85 ἔδιν ἴο τηϑίσἢ 11 ἴῃ δῖ. 
Ῥαυ}}5 Ὑγηρ5. τπεγοίοια ὑγεΐίθσρ, 1} (αἰ νίη, 
Ψψοιβῖ., λρεὶ., διίγίροὶ, ε., εἶς ἘΔ ρΊ ἢ Ψ ΘΒ ο5, 
δηά αἰπηοβί 4}} (6 τεσθῃΐ (οιηπιαηίδίογβ, ἰο δβϑὶρῃ ἰ0 
τ τη6. Β6η86 οοῃβάοποθ. ΟἌρ6]1ι18 ΓΙρΡΉΠΥ ἐλ ῖκ68 ᾿ξ 88 
Ρῃξ ἕο καυχήσει ὑφισταμένη, 1. Ε. ὑποστάσει περὶ ἧς 
κεκαύχωμαι. Τμαῦ 10 ̓ ἡγυϑὲ ἢανα {818 8686, ἰ8 ΟΘΔΓ 
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ἔγουῃ ἃ τορι θη οὐ Πα οἴδιιβα ἴῃ ἐῤῇηυοΥΨ 66η56 ἰηἴτα 
11,17.: δῃὰ τἢδὲ ρᾳ85δρθ 6βϑί Ὀ}15Π68 (ἢ6 ρΘΠΌΪ ΘΠ 688 
οὗ {Π6 ψογὰ καυκήσεως, ΜὨϊο, [18 ἡ πα ἢ 1 βθνϑγδὶ 
ξὺν Μ55., δῃὰ ἢδ8 βθθῃ γο)εσίρα ὈΥ τϑην ΟἿ ΓΒ. 

τ ΠΟΥ͂ (1 τᾶν 6 45Κ64) σδῃ 118 οὔ Ἕβϑϑιοὴ ἤθε 6 
δοσουῃίοα ὉΓΡ 1 ΔΏΒΨΜΟΙ, ἔγοτα {Π6 ὈΓΌΓΙΖΟ οὐ σᾶςοο- 
[ῃ68 οἰ ηἄδηαιϊ τ ιοἢ δο]Ζοά 80 τϑηγ [ἰὈτΑΣὶ: ἴῃ (ἢ 6 
ΘΆΓΙΙΘΓ ἀρθ8. Τῆι δπιοηρ ἴπ686 ΜΗΚ. ψ ἢπα {Π6 
ἐγμκεπάεα (οάοχ (δηίαῦ. Βυΐ ΨΥ δἠομές τ᾿ΠΘΥ ᾶνὸ 
{πΠ8 αἰίϊεσεα ἢ Βϑοδι8θ ἢο (]4588108] δυΐῃοῦ ( Ὀ6- 
116 6) Ἔν ι.5368 ὑποστάσει Οἱ Βογν 56 {[:|41] αδϑοίμέοῖν, 
δηά νἱτῃουΐ ΔΗΥ ΔἸ το. ὅ'866 ΤΏΔΏΥ ΘΧΘΙΏΡΪ658 οἰϊοά 
Ὀγ {6 ῬῃΠοϊορίςαὶ (ομμηρηίαίογθ. [{ οἴϊθη ὁσοιγβ 
1η [ὴ6. ΒοοΚϑ8 οἵ Μδοοδῦθθβ. ΒΥ [ἢ (Ιβϑβί δὶ νυ γι ΓΒ 
{π᾿ νογά 8 υ566 βρ}ν ἴο ἀθηοίο βαάμεία ἴῃ ἃ ποοά 
86η806. Αμὰ 80 Ηθρῦτ. 8, 14. δηὐ 5. 87. 11. 

ὅ. καὶ προκαταρτίσωσι τὴν προκατηγγελμένην εὐλο- 
γίαν ὑμών, “ δῃᾶ {Ππῶ΄ (ΠΥ 5που ἃ τὰκ ὑρΡ Ὀεΐοτγα 
ἤδη, δΔῃα σοτῃρίείθ {πΠ6 Ὀαΐογα τηθηϊτοποα Ὀδηθρῆϊ.᾽" 
Ηδγο ομδ οδηηοί θυΐ ποίϊσα [Π6 ΘΠΕΓΘῪ ἱπιραγίβα ἴο 
{π6 βοηΐβῃηςβ ὈΥ {6 τοϊτογαί οι οἵ προ. “Προκατηγγελ- 
μένην 18 ἴῸΓ προειρημένην. Νίδῃηγ ΜΑΝ. ἐπα πόσις γει- 
Β'οῃβ δηδ Εδίποιβ γοδὰ προεπαγγελμένην, »τοηιϊδοά. 
Βυΐ (ἢδὲ 15 ΟΥ̓ ΩΟ τη 6808 80 ϑρί 88 [Π6 σοπμηοη τγοδα- 
ἰησ. Ῥογθδρ8 {ΠΟΥ τηρδηΐ προάαπαγγ. ΝοίτΠοΓ, δὸν- 
ἜνΘΓ, 15 ἐλαέ σοιραγαῦϊα τὶ [Π6 σοπμοη γα! ηρ'. 

ΑΒ ἴο {6 ἴογηι εὐλογία, 1 σψουϊά οὔϑογνα (ῃδὲ 1 
, ΠΙΆΥ Ὀ6 πυιῃθεγοα νὴ (ἢ6 ΘΌΡΠΘΙΏ15π18 ὙΠ οἢ (ἢ 

ἀθ!σδον οὗὁἨ 16 ΔΡροϑί]6 80 οἴζϑῃ θιῃρίουβ, Ἔβρθοι δ 
1 16 γΓπ18 ἀσποίϊηρ αἶηιδ, (ΟΥ ψ δ νγὰ ο04}} ελαγιέν,) ἴον 
ψΠΙΟἢ 6 βυ8(1{ιι|68 ΔΙ 65 ΤΟ ἢ θρᾶγα (ἢ δε] ρϑ 
οὗ (π6 τοσοίνου, δηά σοιηϊηά {Π6 σίνον {π8. Π6 18 Ἔχϑῦ- 
εἰδίηρ ἃ ἀμέῳ ἐοιυναγάβ Οοά, Τα (οιηπηθηίδίου, 
Βονονογ, 8.6 ποί 830Π οἱ θην ἀὐγᾶγα οὗ [8158 οἰϑίοιῃ οὗ 
{π6 Αροβίϊθ, δηὰ ἰδογείοσθ ονευίοοκ ἰδ Βογα,  ἤθγο 
(ΠΟΥ 855]0 ΝΘΓῪ 1η810 ΠΟΘ ΓΟΆΒΟΠ5 [ῸΓ [ἢ15 ι.56 οὗἁ 
1Π6 ψοτγά, νοὶ {ΠῸγΥ ἴογπὶ ἃ ἩρΡγαίϑη ; σεΐοσγγίης 
ἴο 8 5:11|4Γ υ86 οὗ ΠΣ ἰη ἀδφη. 923, 11. 70υἀ4.1, 1ὅ. 
1 β8πι. 95, 27.. δῃά οὗ εὐλογία ἴῃ Ἐρὶι. 1, 8. Ο4]. 1, 
14.; ψ Β1οἷ ράβϑαραδ, ἤοϑανοῦ, ἃγα ποῖ (ο {6 ριτ- 
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ο86. οΒθηπΠ). βδὺῪ5 (ῃ6 ψογὰ 15 80 ιι86α ““αυΐα ΡΓῸ 
ΘηΘΗς!18 60 811|15406 ἀρίπλυ8 ρΓαίίαβ, εἴ θοηα Οπηΐ8 
τοοδηλυν.᾽ Απάᾶ βὸ Τποορηυ]. Βυΐ τἢ18. 86 618 

ἀβαχαι Ι βῃοι]ά γαίποῦ {Π1ΠΚ 6 ἸΏΔΥ σΟΙΏΡΑΓΘ 1 
ἢ {Π|6 86 οὗ εὐλογία ἴοΓ εὐχαριστία, ἴῃ 1 ον. 10, 
10., δηά Πογα γθηάογ 1 ἃ ἐλαπἶδονε, “ἃ σις Βοβίονοα 
ΟἿ τη8ῃ, ἴῃ ρταίοίι! [Δ η Κ5 ἰο (σοὐ ἔογ ἢ18 ροοάη688.᾽ 
Νον {5 Μ1}} ΘΔ 016 8 ἴο Ηχ {{|Ὲ 56η86 οἵ εὐλογία 
ἐπιπιοαϊαἐοἶν αὐέον, ν ιο ἢ οἰ θτν 856 πηα8ὲ Ὀ6 υ56ἀ ἴῃ ἃ 
ὑετῷ ἀϊβδγθηῖ οὔο ἰο ψηδί ργθοθάθθ. Τ7δῖ β6η56 δρ- 
ΘΔΓΒ (0 6 {Π6 βάῖη6, δῃά 1 ψοι]ὰ τοηάθγ: “" 80 {πὲ 

1{ ἸΏΔΥ Ὁ6 ΓΟΔΑῪ (88 ἰΐ οὐρσῇϊ ἰο θ6), Ὀοίηρ; {ἢ (48 ἰξ 
6) ἃ ἐλπαηδ-σ}ξ, δὰ ηοῖ, 48 1 ΨΘΓΘ, ἃ ῬΑΓΒΙΙΏΟΠΥ, 
Ϊαραγα 688. ΟΓΥ ἃ ηἰρραγάϊγ ρΙ, οΓ 45 βοιηθίίησς 
ΨΓΌΠρ; ἴγοιῃ Ἐ ΔΩΥ ΟΠ6, ἃ8 ΠΟ 8ι|6ἢ ρΙΕ οὐρῇιϊ ἴο ὃ6." 
ὕροιῃ [Π6 ψΠΟ]6 {18 βθη86 αἰἔδγϑ ὑὰΐ 8110 ΕΠν ἔγοπι 
{πὲ οἰϊοΙ6α Ὀγ ῃ6 (οπμηρηϊδίοῦβ ; (πουρῇ 6 ΔΓΓΙνΟ 
δί 1 ἢ ἃ ΠΊΟΓΘ ΓΘΡΌΪΔΓ ΤὩΔΏΏΘΓ. 
ΤὮΘ υ86 Βογο οὗ πλεονεξία 15 (1 {πΠ|ηΚ} υηρτοοσάσδηϊοά 

ἴῃ {π6 (ΟἸΙαβ81ς.4] ψιυϊίοῖβ. Υδῖ 1ἴ Π88 στοδί βργὶΐ, δῃά 
ΘΆΒ.ΪΥ ΔΓ1568 οι οὗ {Π6 σοπιπηοη 58] 5η1Ησδίίοη, συασγῖοο, 
ἴογ ὨΙσραγά 1688 15 (Π6 ἀδυρηίεγ οἵ ἀναγῖςθ. 

6. τοῦτο δὲ, ὁ σπείρων φειδομένως, φειδομένως καὶ θερί- 
σει. Τδδ πιοηϊίΐοη οὗ πλεονεξία ἴῃ [88 56ῆ86 ἀῦονθ 
αϑϑίρῃεθα, Ὠδίυτγα! γ Ἰοδ 45 (Π6 Αροϑί[ε ἰο δάνογί ἰο ἃ 
Ῥϑιβ ΠΟ Ώ100}8 ΠΟΙ ΓΙ θυ οη : δηὰ Ποῦ ἢ6 ἴδ  γ οη- 
σουῃίογϑ {Π6 οὈ]θοίϊίοῃ : “76 }} {πθη, (6 ρΙ, γοιῖι 
δ, 15 ἴο θ6 νοϊΪηΐατυ, οί ἴο ὕὉ6 ψτυηρ ἴσοι ΔΗΥ͂ 
ΟΏ6, 8η4 18 ἴἰο Ὀ6 Ὀεπίον θα ΟὨΪγ ἴγουι οἷν βυροτγῆιι!- 
[168 ; 6 ΠγΔΥ {Π6ῃ ρῖνα βραγηρν." ΤὨΪ5 {πΠ6 Αροϑ- 
[16 ἀ6}168. 

. Τοῦτο δὲ (5861]. φημι), “ ΤΠΐ8. 1 ρ] δι ν (6}} γου.᾽" 
Ὁ σπείρων Φειδομένως, χε. Τἤα8Β6 ψογάβ8 ἤανο ἴΠ6 δὶγ 

ἘΠΕ ἰδ δουΐε!Υ γουλαυκοὰ Ὀγ ΤΒΘΟρὮΥΪ., ἐΠαἴ 6 ψο ρἶνεϑ δῇ 
Δ᾽18 Ὁ} ΝΠ ΡῚΥ, ρίνεθ ἰδ 88 ἴζ 6 ψθ γα ὀνεῦ-γεδοῃοά Οὗ οἢεοδῖεα. 
(8ο 5ῃδκεθρεᾶγε: ““γυηρ ἤγοια ἴΠ6 μαγὰ μαηά οὗἉὨ ρεδϑδηΐ3 {μεῖγ 
Ὀαθ6 με} 4.) Απά Βοάάν., ἴῃ {Ππ βαπια νίανν, υογῦ νν6}} ἀθβηεβ 1Πς 
«λεονεξία ἃ Κἰηά οὗ ὀτίογέϊοη, ὈΥ τ ἰσἢ ΓΟΠΟΥ͂ 15, 88 ἰϊ νοῦ, ΤΕΝ 
ἔγοτῃ Ἴδοναίοι8η688, ὈΥ̓͂ δ οἢ} οὐξέϊπασυ 88 οογβῖοι!β ρθορὶδ 1βεβεῖνεβ 
86 ὙΠΕΓα {Ποῖ ΟΥῚ ρα 18 ΘΟΠΟΘΓΠ 66. 
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οὗ 4 ργονογῦ, δηᾶ ργορῦὙ α76 βιϊοΐὶ ; 88 γ7χ6 ΤΑΥ͂ 
͵υῦρε ἴτοαι (Ἰς. ἀθ ται. ῷ, θὅ. (εἰϊοὰ Ὀγ Υεί8.) ὕἱτ 
βοιηθηΐθῃ ἰδοογι8, [84 πγχοίθ8. 48 ἴο (ἢ6 86η{1πηθηΐ, 
ἰῖ γα ῖγο8 ὨῸ Θχρίδηδίίοη : θυ γν6 ΠΙΔΥ γϑιηδγκ ν 
ἼΒΘΟΡΙΥ]. οὐ {Π6 ἀεϊίοσδον οὗ ἴΠ6 Αροβί!θ, ψῆο υδθ 
116 πα] ἀαβιὶ ἴθγὰ ἢ σουϊὰ βαθεῖ ἴο Ἔχριοβδ ἃ ηἰβρ- 
αγαϊν οἰ, πδιηηοΐγ, Φειδομένως, ποῖ φειδωλώς οΥ μι- 
κρολογώς ΟΥ κνιπῶς" (ΑὩρ!] !οὲ, πἰρρὶπρίν.) Ἰτυυϑὲ 6 
ΕὙΔΕΑΝρΝ ίοο, (Παΐ {ἴ6 Αροβίίβ δἃ8 γθοουγβδ ἴο (6 
ῬὈτγαβεηΐ πηθίδρμογ (οἰ Πρ’ {Π|6 ΕἸ ἃ δοιυΐπρ',}) ἴο βυρ;- 
681 (ἢς 1Ιά64 οὗὨ {6 ἀντίδοσις ΟΥ γοιυαγά, δη, τηοΓγθ- 
ονϑθῦ, ἴο πιηξ (δαὶ 1 ψὶ}} 6 τη βηϊ0]4, 48 15 {Π6 
ΡῬτοάυσςε οἵ 8664 δον. 
ΤΠ εὐλογ. ΘΓ ἰ8 υϑοᾶ ἰο ἀδποίο ἐδογαΐ σι, Ὀ6- 

σϑιι56 {Π6 νϑγῪ ἰάδα οδ ἐλδαηχει σὴ ἴον Οοὐ᾿β 38Κο, 
ἨΘΟΘΒΒΑΓΙῪ σαγγίοϑ ἢ 1{ (δι οὗ ἃ θουηΐθδοιϑ ΟΠ6. 
ΟΠ ]ου 5. ΘΧρΙ δἰ ἢ8 ἰΠ6 σπείρων Φειδομένως ““ 411] τηᾶ- 
Ἰρπὲ ἀδὶ ραιυρογίδυ8," δηὰ {Π68 σπείρων ἐπ᾽ εὐλογίαις, 
«“ αυἱ ΠΠΌΘΓΑ 15 6ϑὲ οσρα ρϑιρογοβ." Δηὰ [6 οὔβογνοβ, 
ἀπδὶ διηοηρ {6 ΑΓΔΌ8 8130 ϑραγβεγθ, ἴῃ 1ῃ8 5686 
εορϊοδὸ ἀϊδέγιδιον 6, 15 βθὰ οὗ 4 πη8 δηὰ Ὀθηθῆϊ8. 

ἢ. ἕκαστος καθὼς προαιρεῖται τ. κι ετα ἴΠοΓα 18 
6111ρ815 οὗ διδότω. ΤῊΘ ἀρουὸ ΓΟΒΕΠΩῚ68 (Π6 δ] 6οὲ 
οἵ ρσἰνίηρ ποὶ ὥσπερ πλεονεξίᾳ; 8ἃ8 Μ85 βαϊά δἵ νοῦ. ὅ.: 
ἴοτ νϑυ. ὃ 18, 88 1 ΜΓ, ραγθηςῃοίςα]. δὸ (Βουμηεη. 
ἐπὶ τὸ πρότερον πάλιν ἦλθες ἸΠροαιρεῖται τῇ καρδίᾳ 
15. ποῖ Μ͵Ὲ] γοηάογοα “ ἤδίῃ ἀδίθγιηθα ΟΓ ΡιΓ- 
Ροβεὰά ἴῃ δοαγὶ:" ἴἰογ {πὸ Αροβίίδ 18 ἤθγθ βρϑακίηρ, 
ποΐ οἵ ἀοίογηηδίίοη, ΟΓΥ ὈυΓΡΟΒΟ, θιΐ ν1}}. Η[8 
τ δη]ηρ᾽ 18, {πδ΄ ΘΥΕΓῪ ΟἿΘ 8δοιά σίνθ ΟὨΪγ ψἢδῖ ἢ6 
Ρίθαβθϑ, δηά ποῖ σγυάρίηρυ, ΟΥ 48 οΟὗὁἨ ὨΘΟΘΒΒΙΥ ; 
ὙΠ Οἢ νου ἀσδίγου {Π6 τηϑεϊὶ οὗ {Π6 οἰ, δηά ἀ6- 

ΟῬεγῖνο ἴἴ οὗ δῃγ τεψαγά. ἀπα 8ο ΤὭθορηγϊ. υηάογ- 
δίδηβ (Π6 ψογά, 88 ἀοοθϑ 43. (ξουθη. Αῃά 80 
ΤΩΔΗΥ αἰϊηδηΐ τηοάδγῃ (ομμηθδηίδίοΓβ, 85 ατοῖ., 0 
οὔϑογνθβ (παι [ἢ ΒοΓα 5 ζη!ῆθβ υοὐΐθ; ἃ8 ἂδἱ Ρτον. 91, 

- Τηΐδ ἱδ πγοϊοποὶ διμοηρ (Π6 ἀρτίου] γα] πηοία ρἤΟΥΒ τὰ ὐς᾿ στὰ 
ἐπ δοσίρίυτε. Ὑαεῖ 11 ὀσουγα ἴ [Π6 Ὀεδὲ (1ϑϑϊ.8] υυυ [6 Γ8; 88 ϑορῇ. 
Ἑ]. 199]. πατρῶαν κτῆσιν---ἀντλεῖ, καθ᾽ ἐκχεῖ, τὰ δὲ διασπείρει. 
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25. Τὺ προαίρεσις 5 υϑοά ὈΥ Ατίβίοί. ἴῃ (Π6 8686 
ἀοἰϊδεγαέα υοἰμπέαδ. Απὰ Κιοῦβ. ἴῃ Ϊοσ. δά άποαθβ 
ΒΕΨΟΓΑΪ ρᾶ55ρ68 ἔγοιη ΨΌ86Ρῇῆ. ψΏ6ΓΘ προαίρεσις 5:ρη1- 
ἢ65 ευἱϊΐ; δηὰὶ 1, ΟΘβηθγ πῆδηγ ἴτοηι Ῥἢ]]. ψ ἤθγΘ προαι- 
ρεῖσθαι ΞἰρῸ 65 υοἰΐο, Δηᾶ προαίρεσις υοἰμπέας : πα ἢ6 
Οὔβογνθϑ, {πὶ ἃ Κηον]εάρα οὗ {Π18 86η86 οὗ {6 
ψογάβϑ, ψὨοἷ ΟΟΟΙΓΒ ἢ ΘΥνΟΓῪ ροοά Οτθοῖ ντιΐεσ, 
Ταϊὶρς Πᾶνα ργανθηϊθα τηδην Π)οοίγΙη4] σοΠίΓοΟν  Γβῖ 68 
διαοηρ (γι δίίδηβ. Κγθρβ. δῃὰ Βόβαπηι. γοιηδγκ (ἢαῖ 
{π6 προ ἢΔ5 Ὠο ἔογσθ. Βιιϊῖ 1ἢ {ἢ18 [ΠΥ 8.6 πιιϑίβ θη. 
᾿Αιρεῖσθαι ἴῃ {6 τη 4416 νοὶςβ 5ΒΙρΏ 68. “ ἴο ἰΔΚ6 ΔΥ 
(Ὠϊηρ᾽ ἰο οΠοβο];᾽ σροαιρ., ἴο 8 Κ6 ΔηΥ {πῖηρ ἴο οὔΘ- 
β6 ] ἔργ αἰϊὶδ ; δῃά {Π8 1{ βίη ῆθδβ ἴἰο οἦμδ6. ἹΚαρδίᾳ, 
ηιϊπα. 

γ. Μὴ ἐκ λύπης, 900. διδότω. ΤΠ6 ατροῖς (οτηπηθη- 
ἰδίοτβ ἴδ {ῃ6 λύπη ἰο πηοδῃ αὐογδαξίο απϊηιδ, πιπιοὶΐ- 
ΠΡΕΠΕΝ Βυΐ ἐκ λύπης ΠΠΔῪ ΒΙρη ΠΥ, “ 85 1 6 ψ6ΓῈ 
βυ Πδγιηρ Δῃ ἐπ)" τ ὨΙ ἢ δ6η56 οἵ λύπη 18 ἔγοεηιιοηΐ 
ἴῃ {Π6 ΟἸα581:ς 4] ψυγιογϑ, δηὰ ἰΒ ἰοπηά ἰη 1 Ροί. 9, 19. 
Τῆι τυ σἢ (Π6 Βδη6 Β6Ώ86 18 ΟΧΡΓΘΒΒΘα 848 ἴῃ (Π6 
ΡῬιθοράϊηρ νϑγ. ὅ. ὡς εὐλογίαν καὶ ὴ πλεονεξίαν, ΜΜ ΏΘΓΘ 
866 {πΠ6 ποίθΘ. ΤΠ ἐξ ἀνάγκης ΜΠ γοΐδγ ἴο {Π6 προαι- 
ρεῖται. ΤὨ 8 πεϑοοδοίέψ, ἰἃ τὴΔΥ Ὀ6 ΟΡεογνϑά, 15 ἡπογαΐ, 
1.. 6. ἃΓΙϑίηρ ἴσοι {Π6 ΟΧΔΙΏΡ]6 ΟΓ δυϊΠογι οὗ οἴ 6ΓΒ. 
Το ποχί ψογάϑ8 ἱλαρὸν γὰρ δότην ἀγαπᾷ ὁ Θεός Ἦανθ 

{Ππ6 δἷῦ οἵ ἃ ργόνογν, δηά ἱπάδϑά (Π6 βᾶπιθ 185 ἑουπά 
1η Ῥγον. 22, 8. δηὰ δίτδοῃῆ, εῖβ σοϊηρδγοβ ἃ θθδυ- 
{|| βοηεἰπηϑηΐ ἴῃ ἃ Καθ ίηϊοαὶ τυγίίογ: ““ Εϑίο Ἔχςοὶ- 
Ῥίθηϑ 4ιυθην!8 ΠΟΙ: Π6ΠΊ σα) δβρθοίι νυ] 8 86 ΓΘ Ϊ. 
Θυοπηοάοῦ ἀοοσοί, βὶ ἀοάϊββοῖ ἤοπ!ο ΡῬΓΟΧΙΠΙΟ 800 
οὔγμηΐᾷ ἄοηδ, 408 διηΐ ἰὼ τηυπάο, εἴ νυ]ίι8 6718 
ποεῖ Ἰπαϊρηδραπηάι8, ᾿π ἰογγαπιὶ ἀθβρι οἰθη8, ϑογιρίυ- 
τϑιὰ οἱ ἱπιριΐαγθ ρογη48 80 8ὶ πο ἀβαϊβεῖξ : ϑεά 8ί 
αυ}8 ΘΧΟΙΡΙ Ὀγοχιπηαπὶ δυπιὶ οαπ δάβρεοοία νυ 8 
ΒΟΙΓΘΏΪ, ΘΙ8Π δ[ π|}1] αι!σαυδίι 111 ἀθάοειε, 80 Γρ- 
ἔυ ΓΑ ΠῈ οἱ ρυΐᾶγθ, ρογίη8 ἃς 8ὶ οπηηΐα ἀοηᾶ Ρθοπδ οἱ 
ἀφα 5511. ὍΤῇο (ΟἸαββίοαὶ ΠΙυ 8 Γαΐοῦβ ἤν ἤθσγο πο- 
{πῆρ Δρροβίίθβ. ὍὅΠ6 [Ὁ] οί ηρ οἰζ.! 05 ΤΑΥ͂ [ἢθτγο- 
ἴογθ "6 δοσβθρίδῃ]θ. Ρίπά. Ῥίπεῃ, 18. κέρδος δὲ φίλτα- 
τόν γ᾽, ἑκόντος εἴ Τις ἐκ δόμων φέροι. ὙΏΠ6’6 (ἢ6 δοῇἢοϊ. 
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δηηοίδίαβ {Πι18 : ὄνησίς ἐστι τῶν διδομένων, ὅταν τις παρ᾽ 
ἑκόντος λαμβάνῃ" τὸ δὲ μετὰ βίας ἀγόμενον κ΄ρδος ἀνόνητόν 
ἐστι. ΤὨμαογα. 2, 40. υἱϊ. ψῇεγα Ῥογίοϊεβ ηΟΙΥ 8 ν8 
οὔ 1||ὰὲ ΑἰΠΘηΙΔἢ8: καὶ τὰ ἐς ἀρετὴν ἠναντιώ τοῖς 
πολλοῖς---μόνοι οὐ τοῦ ξυμφέροντος μᾶλλον λογισμῷ, ἢ 
τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς τινὰ ἀὠφελοῦμεν. 

, 8. δυνατὸς δὲ ὁ Θεὺς---ἀγαθόν. Οἤγγυπ. δηὰ ΤΠΘΟΡΉγ]. 
αν τΙΡΉΓΠΥ βθθη (ἢδὲ [ἢ}18 15 τηθδηΐ ἴο ῬΡγθ- ΟΟΟΌΡΥ 8π 
οδ]θοίίοη : “Βυΐ 11 ρῖνεο, 1 5841} ᾿πηρονογί8ἢ) τὴγ- 
ΙΝ Το σψϑϊοῆ (Π6 ΔΏΒΨΟΙ 5; Οὐ 15 αδέοε (Δηά, 88 
ἢ 5668 Π{) τοὐδέ τηαῖκε," ἄς. ὙΒὲδ χάριν 18 Ὀγ Οτοί., 
Ἐοβοϑημῃ., δηα πιοβῖ τηοάοθγηῃ (οιμητηρηΐδίοιβ τππάοΓ- 
βίοοά οὗ [ἢς ριῆδβ οὗ οά, δο Βοβεπῃι.: “ Πᾶσαν 
χάριν ΔρρεἸἶαὶ ἢεὲ ἄοπα, υἱ τοὶ ἀοπηαϑίϊοθο δυρηιοη- 
ἴα, ορροτυπηϊἰδΐθηϊ σοιηπηοάδηι δου ΓΘ 4] ἢι}08 
νἱ8δ Ροῃα," ο. ὙΠΘοΟρἢγ]., ᾿όνανοσγ, (τοῦ ΟΠ συ3.) 
(ΔΚ68 1{ ἰο ἀρηῃοία {{|0 δεποβειϊωηι 1ἰ561, ψῃϊοῆ 18 
βοβίονεαἀ ὮΥ πᾶ ΟἹ τη8ῃ; δηά ἢ δχρίδιηϑ [8 : 
φησιν οὖν ὅτι ὁ Θεὸς δύναται τοσοῦτον ὁμᾶς ἀνενδεεῖς 
ποιῆσαι, ὥστε καὶ πᾶσαν χάριν, τουτέστι, πᾶσαν ἔλεη- 
μοσύνην δύνασθαι ὑμᾶς, μετὰ περισσείας ποιεῖν. Δότε 
τοίνυν δαψιλώς, ἵνα ἡ ἐλεημοσύνη ὑμῶν ἀεὶ καὶ ἀεὶ περισ- 
σεύη. Βυΐῖ (6 ἔογπιοι ἰ8 (1 {π10ὴΚ) {Π6 τπογθ ἠδίυγαὶ 
Ἰητογροίγδίίοη. β 

Περισσεύειν 15 ὮδΙα υϑοὰ ἴῃ 8ἃ ΗἸΡὮΙ 5θη86, δά 
ὈΥ ἔργον ἀγαθόν, 18 τηδθΔηΐ ΘΥΘΙῪ Ὀαποῆοθηΐ ψΓΚ, 
ΘΝΘΙῪ ΨΚ οὗ Ὀδηθἤσθηοσθ. 

9. καθὼς γέγραπται, ““Γῆυ5. 106 βαγίηῃρ οὗ ϑοῦρ- 
ἴυγα ΨΠ]1 ΒῈ πδάβ ρσοοά.;" ᾿ἙΕσκόρπισεν, ἔδωκε τοῖς 
πένησιν, ““ἢδ6 Βαίῃ ἀΙϑροΓβθά, Ἔβχροπαρα ἔογ, ἢθ δίῃ 
σίνοη ἴο {6 Ροογ." ἙΣκορπίϑω ΡΓΟΡΘΙΙΥ 5ἰρηϊῆθ8. ἴο 
βοαξέογ,, 8 1ἴῈ δοιΟἹ ; ἴῸΓ [ἢ ΒΆ126 ΠΙΘΙΑΡὮΟΓ 86 6118 
ΘΙΠΡΙογοά αἱ νεῦ. 7. Οὐ ταί θγ, ἃ8 1ὴ (6 β8]η) 
(114, 9.). {πογθ τυ 6 δῇ 8]]}8ϊοη ἰο {Π6 Ογθηίαϊ 
ουϑίομῃμ οὗ Ββοδί(οσιηρ ἸὩΏΟΠΘΥ ΔΠΊοΠρ' Δη 8586} 168 
τ} ἰτὰἀ6 ΟΥ̓ ῬΔΊΡΘΓΒ οΟΥ οΟἰἤεῖβ. 50. γον. 11, 94. 
εἰσιν οἱ τὰ ἴδια σπείροντες" ΜΏΘΓΘ ΑΔ0116, δυτηπ., δπά 
Τποοά. Πᾶνα σκορπίϑοντες. Βὰϊ (ἢ6 Αροβί]β ἤθγθ 
Β6ΘΙῺ8 0 Ὦανε ἰδίθῃ ἐσκ. 88 ἰῃ6 δορί. ἀϊά σπειρ, ἴῃ 
(86 Ῥβαΐπι. [{ 18 ορβογνθὰ ὈγῪ ΤΠΘΟΡὮΥ].» {παι (ἢ6 
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ΜΟΓΔ ἐσκορπ. ᾿ροτί8 αδμπάαποο δῃὰ ὀχαδογαποο, 
Κα (1 ψουϊὰ 844) ἰῃαὶ οὗἩ θη ψῇθη βονίηρ, ψἢο 
Κηον (δαὶ 1 ΠΥ ἄἀο ἢοΐ 80 Πρ γα, (ΠΥ σδηησί 
Ἔδχρβεῖ ἴο γθὰρ δου ἠδΔη]ν. 

9. ἡ δικαιοσύνη μένει. Τῇ Ὀαδὲ (οπμποηϊδίογβ ἃΓῸ 
αστορά {Πδὲ δικαιοσύνη 5᾽ρη1:65 δεποβοίιηε (485 οἴϊθη ἰη 
(ἢ6 ΟΙΪὰά Τοβίαπιθηξ δηἀ ἰὴ Μαίί. 6, 1. ἀπά αἰβαννῇθγο. 
566 ὅ΄.ἢ]. 1,6χ.). Μένει, γομιαϊπθέδ, ἷἱ. 6. ἴῃ [18 ἔγι 5 
ΟΥ σοηβοηυθησθ8. Εἰς τὸν αἰώνα, 1. 6. ““ῬοΙἢ 1η {{||8 
φψοιίἃ δηὰ ἴῃ (6 ποχί; ἴῃ ἐλῤὶδ νοῦ, γοῖὴ “ {{}6 
δΙ6ββϑίηρβ οὗ ἢιηλ [Πδὲ ννᾶ8 ΓΕΔΟῪ [0 ρογίβῃ,᾽ ἃ Ὀ]6βϑβίη 
δἰτοηάδης ὈοΓἢ οὐ (6 σίνοῦ, δηα ἢ18 Ῥοϑβίβγυ ; δῃ 
ἴῃ ἐλο ποαὲ, ἴῃ ἴπ6 γοανγήβ οἵ ἤρανθῃ. ὅ0ο {886 δῃ- 
(ἰοηξ δηά πηδῦγ τηοάδγῃ (ὐομηθηίϊδίοτβ. δε θυ. 
ἰοο, τείδτθ ἰο τὰ γεννήματα τὴς δικαιοσύνης, ἴῃ (86 
ποχὶ νογβθ." Ὑεί {ῃδ΄ 1ποΓρΓοϊδί οη ἀ068 Ὠοΐ 866Π) 
ἴο Ὀ6 Δργθθαῦϊο ἴσ (Π6 ργϑσθαϊησ νογβ6, οὗ ψῇῃϊοῆ {Π6 
ΡῬτΓοβοηΐ 18 δὴ ἐἐωδέγαξίΖοα. Ῥτείδγαϊθ, {πογϑίογο, 
Β66ΠΊ8 [6 Ἰηςογρτγοίδίοη οὗ τηοϑὶ (ομηπιοηίδίογβθ ἴῸγ 
1Π6 ἰαϑὲ σοηΐαΓΥ, 88 Π)οα ἄγ. δηά Εοβθηιη., ψἢο ἴδκοὸ 
ἴη6 τπηθδηίηρ ἰο Ὀ6, (ὈΥ 8 βογί οὗ οχυπιόγοη,) {πὲ {Π6 
Β}1η8 80 ἀϊδιειθυίοα νι}, 45 10 6 γο, γοιηδίη νὶ τῇ ἢϊηι 
ΒΕΤΡΕΙΣ ἰηδϑις ἢ 88, ὈῪ [6 Ὀ]εβϑίηρ οὗ Οοά, Πα 
5[4}} πονθὺ ψδηΐ νοῦν ἢ 4] (ο ΒΌΡΡΙΥ Τυΐυγα [1δ6Γ- 
Δγ. Τῆυ8 [Π6 ΟΧΥΙΠΟΓΟΏ 18 Ποί εἰἰ551: 0} 8Γ ἴο τη δὲ 
οἵ Ργον. 11, 924., ψ ἢϊσῃ (ἢ6 ΑΡοϑβῖ]6 ᾿ροββιδὶν μά ἴῃ 
νον : εἶσιν, οἱ τὰ ἴδια σπείροντες πλείονα ποιοῦσιν" εἶσι 
δὲ καὶ οἱ συνάγοντες ἔλαττονοῦνται. Ηδ 5661}8 ἴ0 ἢᾶνθ 
ΤοδΔα ἐσκόρπισεν, ψ᾿ἢ Ααυ!ΐ8, δγπι., δηὰ ΤΙεοά. 

10. ὁ δὲ ἐπιχορηγών---μῶν. ΤῊΘ σΟΠΠΘΧΙΟΠ ΠΘΓΘ 
18 ΔΌΪΥ ἰγασθα ὈῪ Οἴγγ8. δηά (Π6 οἵῇοσγ Οτγϑοῖὶς (οι- 
τηθηϊδίοιβ.Ό. ΤὨροάογοί γϑηαγκβ, {πδί (Π6 ΑΡοϑβιϊο, 
ἰοσοίθογ ἢ} Θχογίδιο, ὑΠπ|68 ὈΓΑΥΘΓΒ δηκἰ ΡἱΟυ8 
Ψ]5Π65; {δΟΙΘΌΥῪ ἰοδοπίηρ [Β6πΔ| τΠ6 σἰοῆθβ οἵ 16 

“ 80 Οἴοί. οὔϑεγνοθ, ἐμαὶ ἴῃ ἴη6 Γεαΐ (ἢ6 μένει εἰς τὸν αἰῶνα 
δἰ πὶ ἤεβ “Ἰϑανεβ ἃ ἰδϑίϊηρ ἴδηι, ὃὰϊ ἱπ [Π6 “Τροείἑθ, “τετωδὶπβ 
Ῥεγρείυδὶ ἰη 6 πιοιθοῦγ οὗ ἀοΐ," ΟΥ, ““ σδ)Τίθϑ νυ ἰξ οἴσγηδὶ γθ- 
ὙΝΆΓά8,᾿" Ὠδηλοΐγ, 1 ἰτ Ὀ6 δοοοιηρβηϊοα νὴ (ἢς οἴδον ΟΠ γί δι ἰδ 
νίγιυςδ, διηοηρ Ἡμἰο ἢ Ὀοποῆσοποα ΠΟ] ἀ8 ἃ ἀϊριϊπριυϑμαθὰ ρ]δοθ. Αηά 
80 Ὁ ἰ Ὁ γ. 
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αἀἰνῖῃθ ρον, δηα βῃονιηρ πο ἰΠαΐ οα οδη ἴἰὰ 
411 {Π]ηρ8 ΠΌΘΓΑΙΥ σοηξονγ ὈΓ βδίηρθ, Ψῆο, 88 Π6 αἱ 
ἢγβί σῖίνεϑ (6 δεϑά ἰο τηδῃ,. 80 ἀἄοεθβ. ἢ6 ΒουΓΙβἢ ἐξ 
ψΠΘη σοπμη 64 ἰο {{|| Θαγίῃ, δηὰ βυρρὶν ἰδ ἔοοά 
ἴποησς γι βίηρ." ὙὩὙΠΘορῆγ. 4180 οὔβογνθϑ, (ἢδΐ ἴῃ 
{Π6 8416 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏΒ ἢ6 Θηίγοϑίβ [ὉΓ (ἤδη Ὀοίἢ ἰοπ- 
Ρογδὶ δηάὰ 3Ξριγίίυδὶ Ὁ] βϑίηρβ, δηα ἱπίγοάυςοβ, 88. ἃ 
δυγαίν [ῸΓ ἰἴ, (Π6 πηδηίοη οὗ [8 “ 8βονοϊδίο απαὰ υἱσὶδές 
αστὶιομέξμνε." ἢ δρρ)!οδίίοῃ 15 οονίουβ. [1 15 ἴοο 
τοβηρα δὴ οὐδβογναδίίοη οἵ (ξοιθη., [π8ὲ υηάονγ {16 
ἔογπι οὗ Ῥγαψεν τῃ6 Αροϑί6 ἵἤπηῖ8 {πὰς Π6Υ οὐρῇ ποῖ 
ἴο Ὀ6 ἔδηἰ-εαιῖθ ἂπά δρργθῆβηβῖνα ἰϑδί ὃν ρίνϊηρ 
τυ Οἢ {Π 6 Υ 5που]α [Ἀ}] ᾿ηἴο πεοά." Νον (Π6 βθῃίθῃσθ 
18 σουσῇῃσα ἴῃ τΠ6 ἔογι οὗ ἃ ρίοιι ιυἱδὴ, Ὀὰΐ 1 86 619 
(0 ρϑγίδκα οὗ 16 »γϑαϊοίζυθ ἃ8. Μ6]1] ἃ8 {Π6 ορέαέέυθ. 
Ηδησθα ΠΊΔΠΥ δηίθης ΜΝ. τοδά (ῆ6 νοῦῦρβ ἴῃ {86 
͵ἡμέωγο. Αμπὰ 80 (Π6 Ψυ]ρ. Βυΐ {πὲ 86 6πὴ8 ἴο Ὀ6 8 
ἴΏΘΓΘ ρσίοβθΒ. Τὴ6 ρτγϑάϊοϊίνα Δ ὃ6 δηρταοα οα 
{π6 ορίδίϊνο ; Ὀιΐ ποῖ {Π6 σοπίγαγγυ. 

ΤΩ6 ψογάβ ὁ δὲ ἐπιχορηγῶν--- βρῶσιν, ΔΓΘ ἃ ΨΟΥῪ δρέ 
δηὰ Ὀθδυ{{1] ρεγ ρἢ γαβι8 οἱ Οοἠ, παπλοῖν, “ [Π6 σοορ 
δοϊηρ (ἰοῦ βυσῇ 18 (ἢ6 ᾿πηροτὶ οὗἩ {πΠ6 ποτά), ψῇο 
σῖνο (ἢ 41} [Π]πρ8 ΤΙ ΘΠ]Υ [0 6Π]0Υ}"} δηά 18, 388 ΤΠπθσ- 
ΡΠ]. οὔβογνθβ, (ἀκοὴ ἴγουι 15. δδ, 10. ἕως ἀν---δώῶ 
σπέρμα τῷ σπείροντι καί ἄρτον εἰς βρῶσιν. ΤΠ νεῖ 
ἐπιχωρηγέω 804 }}}γ σΑγγῖο8 ἢ 10 ἃ ἀδίνα οὗ [Π6 ὁηπά 
οΥ αοἴοη ; 845 Ο)]. 8, δ. δῃὰ οἰβθίῇογο. 

Ϊη χορηγήσαι καὶ πληθύναι ποτα 18 (1 {Π|0Κ} δῃ 
ΠΟηαΙ 8418, 1. 6. ““Τ]ΔΥ ἢ αδιεπάαπέ σωρρίν." Τὸν 
σπόρον ὑμῶν, ἴον σπόρον ὑμῖν, “ΤΩΔΥ ἢ6 ΔΡυ Πα ΔΠΕΥ 80}- 
ΡΙ (Π6 β6βἀ ἴο γοιι.. Τα ποχί νογβ γθ Ὄβχορεί!οδὶ 
οἵ τῃ6 ργθοβάϊηρ, δηα βῃον πὶ {Πη6 Αροβι]θ πηδδης 
6 ἔογῃηοσ ἰο Ὀ6 ἰδ Κθῃ ἴῃ ἃ πηοίδρμογίςδὶ β8θη86. ΒῪ 
γοΟΟΓ δοεά (ἈρτεθδῦΪΥ ἴἰο {Π|6 ΤΠ ίΡΠΟΓ ἴῃ {Π6 νϑῦβθ8 
Ργοςθάϊηρ) 15 ἀθποῖθ (ῃ6 πιραη5 ΨῈΘΓΘΌΥ 6 ἘΝ 
818, ΟΥ, 88 ἰ ΟΓΘ, “80 υηΐο {6 [,οτά. ἢδΐ 
δεοά (6 ΑΡοΞϑί[6 ῥἱοιιβϑὶυ βῆ 68 δηἀ ῬΓΑΥΒ ΠΊΔΥ Ὀ6 
δου ἀΔΉΓῪ ἱπογθαδοά ἴο μοι. Ηδηοα [Π6 86η86 οὗ 
1ῃ6 ποχί ψογάβ καὶ αὐξήσαι τὰ γεννήματα τῆς δικαιοσύνης, 
15 ρἰαἰπ, δῃὰ ομσλέ ποῖ ἰο μάν θθθη τηϊβίακεη. ΤΠΟΥ 
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86, 1 πηιιδέ {Π|η1κ, βίσδηροῖυ τοπάθγοα ὈΥ Μδοκη., 
““1ῃ6 ἔτι 5 οὗ γουῦγ Ποησϑὶ ᾿πάυβίγγ." Οηδ (ὈΥ {868 
ὙΆ4Υ) διῃοηρ ἃ (Πουβδηά ΟΠΟΓ ἰδίῃ 68 οὗἉ ἢ]8 σ΄ ΓΟΒ8 
ἱσπογδῆςα οὗ ατθοκ ἰἀϊοη8. Τὴ6 δηιθηί (οπηπηθη- 
ἰδίοτϑ, δηἀ τἢ6 τπηοβί ᾿υάἀϊςοίοι!8 πηοάθγῃ ΟἿΘ5, Ὦδνθ 
τσ γ υπάἀογϑίοοά ὈΥ γεννήματα τῆς δικαιοσύνης τὴν ἐκ 
δικαιοσύνης ταύτης βλαστάνουσαν ὠφελείαν, "““ (6 ἔτ 8 
δηά οἰξβοίβ οὗ τπθῖγς Ὀθποῆοσθηςθ." Απὰ ΟτΤοί. {γΓῸ}Υ 
οὔβογνοϑβ, ἰμδί [Π6 5686 15 [6 8816 8ἃ8 ἴῃ (ἢ6 ῥΓᾶδ- 
οδάϊηρ οἶαυ86. ἹΤΗοιρἢ 10 18 (Ὁ1278 ἸΏΔΥ ποί!ς6) 6χ- 
ΓΟβ864 1 ἃ τΏΟΓΕ Γοῆποῖΐ πηδηηοθῦ; [ῸΓ ἰο ψ]8ἢ {Π6 

ἡπόγθαδο οΓΓ δοποβοθηοο ἴῃ τ 6 σΠαγ 806, 15 Θαυϊνα]οπί 
ἴο ψ βίηρ ([Π6 δὴ ἰησγθαβο οὗ [Π6 πιδαηδ, βῖποθ {ἢ 6ἷγ 
Ὀδησδνοϊθηί ργηοίρ] 68. Ψ11] αἰ γαγ8 1πηρ6] (Π6πὶ ἴο σῖνα 
ἴη ῥγορογίίοῃη ἴο [086 ΠΠΘΔΉ8. 

ΤΠα Αροβί!α ἴῃ {Π||8 οἴδυ86 15 ϑυρροβοά ἴο ανα δὰ 
ἴῃ νίοαν Ηοβ. 10, 12. (δερί.) ἕως τοῦ ἐλθεῖν γεννήματα 
δικαιοσύνης ὑμῖν. Βυΐ 1 Δρργοποηά (παῖ ἢ6 ΟὨΪΥ ὈοΓ- 
ΤΟΥ͂8 {Π6 δῳργ δδίοη γεννήματα τῆς δικαιοσύνης : δηά 
Ψ6 ἅΓ6 ποΐ σοῃρε θα ἴο σοηῇῃα {ῃ6 ραηογαὶ β6η86 οὗ 
τ 6 “οδέϊο ἴο (παι οὗ [η6 Ῥηνορἠοί. 

11. ἐν παντὶ πλουτιϑόμενοι. ΤΊ}18 18 ἃ ΨΘΓῪ 51 σΌ ΑΓ 
οοῃϑίζυοσίίοη, 1 δοσοιπίηρ, [ὉΓ ψΠΙοΪ εἶς ΘΓ] ΘΓ 
τηοάσγῃ (ὐοπηπηθηϊδίοιβ γον πλουτ, 0 περισσεύοντες 
αἱ 8, 9 ὅς 10., δηά γτοραγὰ νοῦ. 10 ὃς 11 88 ρϑγθῃῖῃε- 
εἰς]. Βυΐ ναγ. 11..18 Ρ] δ! ποΐ δο. Τῇ σοσοπὲ (οτ- 
ταθηἰδίοῦβ ΒΌΡΡΙΥ ἐστε, οΥ ἔσεσθε; ὙΠ] Οἢ,, - ΠΟΎΤΘΝΘΓ, 
8669 ἴ00 ΔΙΡΙΓΓΑΓΥ ἃ ΒΡυἀ!οη. [1 8ῃου]ά χὰ 
ψ ἢ δοίαϊογ, Εγαβ., δπα Ρ᾽86.) γτοσαγά (6 πλουτι- 
ὅμενοι ἃ8 ἃ ΠΟΙΠΪΠΔΕΝΙ8 ΡΟ ἄΘη8 ἰογ σπλουτιδομένων 

ὑμών, δῃὰ (ἢδὲ ἴογ ἵνα πλουτίϑησθε. δ} 68. ψ6}] γθῆ- 
ἀοΓ8: “αὧἂἱ σοπίηρδηΐ γΟὈ]8 Ορ65, ἀἰν 8, πδηρο δά 
βυπηηδιη [ΒΘ ΓΑ Δίθηι Θχογοθπάδιη." ΤῊΪ5 (45 Τἢθο- 
ῬὮΥΪ. οὔβογνε8) 18 πηεϑηΐ ἴο βυρροδί ἤοιυ [6 Ὺ οὐρὰῶς 
ἴο 086 {Π61γ 64} ἢ, παιλοῖγ, ποὺ ὈυτΥ ἰΐ ἴῃ {Π6 Θαγίῃ, 
Ὀυΐ Ῥοββ8688 1{ εἰς πᾶσαν ἀτλότηταις, ΤὨδ εἰς ἀδηοίοβ 
ἐπα, ρῬύυγροβθ. ᾿Εν παντὶ 8 ἴῸΓ πάντως ; 8ἃ8 1 (ΟΥ.], ὅ. 
ἐν παντὶ ἐπλουτίσθητε ἐν αὐτῶ. Οη ἀπλοτ. ἴῃ (ἢ6 8688 
ἐδοναἰέψ, 866 (ῃ6 Ὠοίδ6 οη 8, 2. 

11. ἥτις κατεργάξεται δι’ ἡμῶν εὐχαριστίαν τῷ Θεώ. 
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ΤῊ 56η86 οὗἩὨ {686 ψοΓὰβ 8 ηοΐ ν σῪ οἶθαγ. Οτοί., 
Ηδιάγ, δῃηὰ οβθῃπι., δϑϑίρῃ {Π6 [Ὁ] οί πρ ΟΠ6 ὃ 
“ᾳὰς οδ88 68 ΟἿΓ 08 ργδίϊδ8 [60 δρδῃηι8.᾽ Βυς 
(Π18 8686 18 ἔτὶρ!ἃ δηά ἴδ} 0]6, δηά Ἵδηηοΐ ψ6}} θ6 
Θ΄ 1οἰτ6α ἴτοιῃ ἰἢ6 ψογάβ. δὶ. τἸΡΏΕΥ βανν (Πδί δὲ 
ἡμκῦν, τηιιϑῖ 5 ΖΕ 26 ποϑ, ἱ. 6. “ ἸῃηοΓνθηϊθηΐθ πο8- 
το, αἱ 86 :]ςεἰ ᾿η[6]ΠΠρδηίοΓ ρστγαί αι Π6ο ἃρυηίῦ 
ἃ Ρδυρογρθιι8 βαποίί8 ἴῃ Ψυσεᾶ, ἀ6 αὐἱθὰ8 ῥγοχι πὸ 
Ἰοχψυϊζυγ." Αῃηά 8ο οὖν Επρ] 8. ἐγαηϑίδίοσθ. Απά 
[18 πιοάβ οἱὗἔὨ ἱπίδγργοϊδίοῃ 15 ϑυρροτίοα ΒΥ (Π6 δὰ- 
{ΠοΟΓΙΥ οὗὨ {π6 Οτροκ (οπιπμοηίδίογθ, δηὰ 18 ἱπάδοά 
Ρἰαδσοβα θεγοῃά 411 ἀοιδί Ὀγ {π6 ποχί νϑγβθ, ἰῃ ψ ἢ 
ἴμογθ 18 (86 58π|6 ἰβοιρσμί {γΠογ ἀδνοϊοροά. Τῆς 
ἈΑΡοβέῖίβ ἤθσα τηϑδῃβ ἴο δον {86 μεομίϊα ϑοποβέ οἵ 
1815 χάρις, οΥὁ Οοαδβ ρ᾽ έ, πδιίηθῖγ, ἐμαΐ 1 ποῖ ΟἹ]Ὺ 
ββα γμ ἐδθ ποοοδδὶἐϊ68 γ ἐδ ροοῦ, (δῃὰ ἰδ, ἔγοηι 
115 ὙΘΙῪ πδίυτο ἤξδογαξί) ὈὰΓ α'8ὸ οχοϊΐθ9 δηά 
πομγίδἦεβ γεἰϊσίοη πὶ ἐδα ἀδαγίς οΓΓ ἐλ ρ}οον, βἷῃςθ 
ΠΟΥ δᾶνα ἴο {ἰπᾶηκ Οοά, ἃ8 ψ6}} 848 1ῃϑῖγ ἔθ! ]ονς 
σγθδίαγοϑ, ἴον ψἤῃδί (Π6 ΑΡροϑί]6 ἔΠ 6. οἡ 64}15 {π|8 
μηδρεαζαδίε οί. 
. 12. ὅτι ἡ διακονία -- Θεῷ. ΤῊϊ νοῖβα 18 δηξίγοὶ Υ 
ΘΧρδηδίογυ οὗἨ {π6 ργθοθαίηρ, ψΏΘΓΘ 866 {86 ποίθ. 
Διακονία 15. 61} Ἔχρία!ηθ ἃ ὈὉγ ΤΠΘΟΡΉΥΪ. ἐπιεχωρηγία. 
ΤΠἼ6 ἴθγηι λειτουργία ῬΓΟΡΘΓΙΙΥ βρη 168 ἃ ρωδέϊο ο 
8 ὨΜΠΙΒΊΓΥ ἀἰβομαγροα ἔογ {π6 ρ0]1ς βθύνιςθ, νῃϊοὶὶ 
αἰπηοβῦ ἰννανβ οαγγιθὰ ἢ} 1 ἃ σοηβιάθγαῦ ]6 οχ- 
Ραπαϊίυγα οὗ τηοηθΥ. Ηδησθ (πΠ6 ψογὰ 185 οιρ] ογρά 
Ὁγ δὲ. ΡΑὺ] ἴο ἀδῃοίθ {6 ρεῃογαὶ ηιηϊδέγαξίοη Οἢ 
αἰπιδ ἔος (ἢ6 βογνίοβ οὗ {86 ροοῦ; δῃά 816}} 18 {ῃ6 
8658 Ποῖθ. ΤὨΐβ, (6 ΑΡροβίΐθ βᾶγ8, 15 ργοἀποίίνα οὗ 

᾿ τη σῇ ροοίὶ, βίης 6 οὐ μόνον ἐστι προσαναπληροῦσα, ὅτε. 
Τῆδ σοιῃροιηα προσαναπλ. ἢ 48 ὨΘΑΓΙΥ {Π6 86 η86 οὗ 
186 5 ρ]6 ; ἃ8 ἰηΐτα 11,9. τὸ γὰρ ὑστέρημα μοῦ προσ- 

- ἀνεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ, Δηἀ προσαναλίσκω, ἴῃ [ΔΚ 
8,49. Υοί, ἴῃ ἰἢθ86 σλ868, (Π6 ρὑγαροϑβί(οη ἢδ8 88 
1ηἴθηβῖνα ἴογσγοθ. Τῇ ψογὰά ἴῃ ποδί 9η ΟΟΟΌ ΓΒ 1Ώ 
ϑεριθηΐ. 19, Φ. δη4 Δῃ Θχϑιηρ]6 οὗ 1{ 18 οἰϊβὰ Ὀγ Ὑ")εί8. 
ἔτοτα ΤΛΌΔη. αηὰ Αίπρη. 86 'β6 οἵ, {π6 ῥδγίο!ρ]6 
δηά νογὺ βυὐδπίδηίνα ἔῸγ {1|Ὲὸ νοτ ((Πουρῇ, 88 ἰδ], 

ΥΟΙ,. Ν1. ᾳ β 
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υπηοίοοα ὈΥ [μ6 (Οοπιιηθδηίδίοῖδ), δθθ8 0 ὃδ 8 
ΒΙΓΟΏΡΟΙ τηοάδ οὗ δχργοδβίοῃ, δηά 18 δάορίεβα [0 6Χ- 
ῬΓ688 ψηδὶὲ 18 λαδίἐμαὶ, πα ρογρθίυδ! Υ (Δ Κ68 ρ͵δο6. 
᾿Ἶῃ (Π6 ποχί ψογάβ, καὶ περισσεύουσα διὰ πολλῶν 
εὐχαριστιῶν τῷ Θεῷ, Κτορ8, ῬΥείβ., ἀηα ΒΟΒΘΏΠΙ., 
τοραιὰ τη6 τώ Θεῴ, 88 ρονογηθα ὈΥ εὐχαριστιῶν, 
“ἜΒΊη66 νΟΙΡ8}8 ΠΥ δᾶνα {Π6 86Π86 οΟὗὨ [Π6ῚΓ νογ8.ἢ 
Βιυϊ εὐχαριστία 18 ποί ἃ υϑγϑαΐ; δηά περισσεύω 18 ἴπ 
δι. Ῥ4ὺ] αἰτηοβί αἰτνανβ ἰο]ονθά: ὈΥ 8ῃ εἰς, ΒΘνΘΓ ὈΥῪ 
ἃ διὰ, ΘἸ{Π6ΓΊἢ Ὠ1ΠῚ ΟΥ ΔΩΥ ΟἰΠΘΓ σοοά ψτίζεγ. Περισσ. 
τηυβέ θ6 οοπδίγιοα ψ] ἢ τῷ Θεῴ, ψ οὶ 18 ῸΣ εἰς τὸν 
Θεὸν ; ἃ ΥνΘΓΥ͂ σοιηπ!ο οἤδηρα οὗ σοπδίγυοςίίοη. ΝΟῊΝ 
περισσεύειν τῷ Θεώ, 5!ρὈ1 68 “ἰο τοἀουηά [0 {{π8 ῥγαίβ8 
δη4 Ποπουγ οὗ ἀοά ;᾽" δηά διὰ τῶν εὐχαριστιῶν, 819- 
Ὠἰῆ68. Ὀγ (Π6 (ἤδη Κ8 οἴεγθά ἴο πη ὈΥῪ {[Π6 ῬόοΟΓ Γὸ- 
Ἰιονθά, δῃά Ὀγ (6 Ὀ]εβϑίηρ οὗἁ 411} (τὰ ΟΒ γι 1808. 
ΤῊΐβ πηοάδ οὗ ᾿ηἰεγργοίδιϊοῃ 18 ρἰαοθα θεγοπά ἀουῦὲ 
ΌΥ ἃ ΨΝΘΟΙῪ 510}1}18Γ ρϑ888 58 οὗ 4, 1δὅ. διὰ τῶν πλειόνων 
Φὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 
ΨὮΘΓΘ 866 (Π6 ηοίθ. 

18, 14, ΤΠ686 νϑίβ68 8Γ6 4180 οχοροίϊοδὶ οὐ {δ6 
τεοράϊηρ. ὙΤΠδ σοῃϑίγυσίοη 18 δοξάφοντες τὸν Θεὸν 
ὰ τὴς δοκιμῆς τῆς διακονίας τάυτης, “ ροτιγιης Οαοἀ 

ἤογ {ἢ18 {Σ1] οἵ γὙοὺγ τ] 18 ΓΔ ]Ὸἢ (10 {Π6 581η15)." 
Δοξάξοντες 15. ἃ ποηιπαέΐυιι5 ροη6η5 ; 88 πλουτιϑόμιενοι 
φῇ νοοῖ. 11]. Δοκιμῆς τῆς διακονίας, [ἢ 6 ΤὩΟΘΘΓΏΒ Β88ΔΥ͂ 15 
8) Πεηαἰδα!5; ΟΥ̓ (Π6 δβιιβίδῃο να δοκ. 18, ὉΥ 4 ο. 
Ὀταῖβηι, ἴογ {Π6 σορηδία δά]θοίνα : δηὰ [ἢ18 18 σοῃ- 
πγιηθα ὈΥ {Π6 δη(ἰθηῖ8. 80 ΤΠΘορΡἢγ]. ΘΧρ] δὶ : διὰ 
τῆς δοκίμου ταύτης καὶ μεμαρτυρημένης ἐπὶ φιλανθρωπίᾳ 
διακονίαφ. Τὴ ποχὶ ψογβ ἐπὶ τῇ ὑποταγῇ, ροϊηΐ δἱ 
ΔΠΟΙΠΟΓ ταᾶβοη ἴογ {Ποῖγ σίου γιησ Οοα, Ὠδιμεῖν, ἐπὶ 

- Τῇ υν, ““ΟὮ δΔοσουηΐ οὗ" ἄο. ΘΓ ἰ8, ἢονανοσ, ἴῃ 
(Π8 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟἢ ΔῊ ΓΓΟΡΊΪΑΓΙΥ ἢ] ἢ 88 ρεγρί χοᾶ 
486 (οιμημηθηϊδίογβ. ΗἩδησα νᾶγίουϑ αν Ὠ6Θη {ΠῚ 
Ἐχρίδηδίίοηβ. Οὐ,τοί,, ([Ὁ] ον ηρ ἰΠ6 ϑυγίδο Ν ογβίοῃ,) 
ΔΑΚΟβ. τῆς ὁμολογίας ἴοΥ διὰ τῆς ὁμολογίας : δηᾶ δε 
ῬΑΓΑΡΉΓΑΒΟΒ (ἢ8 : ““ραυάεδηί γαίγοβ ἀεὶ αυοά νο8 
αυοσυο, Ρ6Γ ῥγοίθβϑιοηθπι δοῖΐδπι πη Βδρίβηηο, 80υὉ- 
φεσευι 5 νοβηιοῖ Ενδηρθιίο Οἢγιβι." ΒΒυυῖ {Π15 15 
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ἀοΐηρ ργοδί νϊοίθποθ ἴο {ῃ6 σοηϑβίτγιοίίοη. 76 ἔψο 
τηοϑί Ῥγοῦδυϊα ἱπίθγριθία ! οη8 ἃγ (ῃ6 (Ὁ]]ονίηρ,. 
1. Τῃαὶ οὗ ΒοζΖα, ϑοίαϊον, δη ὦ ποβθημῃ., ν ῆο ἰΔΚα τῆς 
ὁμολογίας ἴον τῇ ὁμολογουμένῃ ; δίης6 (48 Βοβοηιη. ΓΟ- 
ΤΉ8ΓΚ5) {ῃο86 ψῆο ψογα ᾿Πογαὶ το οἰποῦ ΟΠ τ βεϊλη8, 
Ὀγν {δὶ νϑῦὺ τπϊηρ ΡΟὈ ΠΟΥ ρῥτγοΐβββϑοα (θῖν οοηβθῆς 
ψ ἢ τΠ6 ἴῃ τῃ6 [41{η.᾿ 2, ΤὭδιὶ οὗὨ ϑεοῆϊουβ., ψῆο 
ΤΟΠ6ΓΒ : “οὐ οὐνοάϊδηςτδτ αυδη) μΓερϑίδ 8 γα]! ρίοηὶ 
Ογίβεῖ αιδπι ῥτοβίθι!η].᾽ Βυς (Πϊ5 γθαυγοβ ἃ ΝΘΓΥ 
Πδιβἢ ἰγαπβροβίιίοη ; δηᾶ {{Ἰ6 τῆς ὀμολογίας, πηιϑί 
06 ἰκαη ἔογ τὸ ὀμολογοῦμενον, ΜὨΙΟἢ 8 ΠΟ ΠΘΓΘ 8Ρ0- 
Ρ ρα ἰο {πΠ6 6ο8ρε6] 156}. 1 {Ππογϑίοσγο ρῥγοίδν Β6Ζδ᾿β 
τηοῖδοιΐ, ποῦ 18 ᾿ηἀθοά σοηῇγπθά Ὀγν (Π6 ψοτγάβ οὗ 
η6 ποχί ψϑΊβθ. 

18. καὶ ἀπλότητι τῆς κοινωνίας, α. Ἐοβροημ, 6Χ- 
Ὀἰαίηβ : 8 ὲ φιμοά δἰποογὰ οοηϑδοπέϊα ἰδ (ἸῺ ΤΟ]ΙρΊΟὨ 8 
Ῥτοίδββιοῃθ) οσμηι 16 (1 41105 ΠΠ| 6 Γ4 68 68[18) δέ ομῆὶ 
οπιηὲδμδ (4}}185. ΟἿ γι βι14η18)ὲ. Βιυιΐ {18 5θῆβθ, ψῇῃ οὶ 
159 γριὰ, σδηποῖ ὃ6 6] ς!6ἃ ἴτοπι {Π6 ψογά8. Βε- 
8:465, (ῃ6 ἰογηβ8 ἀπλότης Δηά κοινωνία ἢᾶνᾳ ΒΘ6Θη 80 
οἴδθη, ἴῃ {Π|18 δηά {π6 ργθοθάϊπρ ομδρίοσ, υδϑά οὐ 
᾿θογα ῖγ, δηαὰ ἀἰβιγιθυϊηρ ἴο 1Π6 Ὠδοδββιίῖθβ οὗ 
οἰ ογβ. (Πδί ἴΠ6Γ6 15. {πΠ6 ΠΙΟΙῈ ΓΘΆ8Οὴ [0 {Π|ηΚ τἢ8 
8816 86η86 8 ἤδῖα ἱπϊθπάθα., Δηά Ροίἢ {ἢ6 δητίθης 
(Οοπητηρηίδίογα, δηά, οὗ {π6 τηοάρϑσγῃβ, Οατοί. δῃά 
ΒΟ ]6υ8. ἱπίογργαῖ: “ {Π6Ὺ ταϊοῖοα δὲ {Π6 27γ66- ἠδαγίέ- 
οἄπεβς οἵ {{||8 γον" τη] η!βίγδίίοη (10 [ἢ6 ὨΘΟΘΒ51{168) 
οί οὔ τἢοπι, ἀπά οἵ 8}} (οἴϊαγβ ψὶο ἅγ ἰῇ 666). 
80 ὙΠΘΟΡΉγΥ]. : “’ Δοξάβουσι γὰρ τὸν Θεὸν, ὅτι οὕτως 
ὑπετάγητε τῷ εὐαγγελίω, ὥστε τὰ προστάγματα α᾽ τοῦ 
μετὰ δαψιλείας πληροῦν. Τὴν γὰρ ἐλεημοσύνην τὸ 
εὐαγγέλιον διδάσκει. Καὶ δὲ ἄλλο δοξάξουσι τὸν Θεὸν, 
ὅτι ἡ ἀπλότης καὶ ἡ ἀγαθότης ὑμῶν, οὐκ εἰς αὐτοὺς μόνον, 
ἄλλα καὶ εἰς πάντας τοὺς πιστοὺς πένητας ἐκχεῖται. 

14. καὶ αὐτῶν δεήσει, ὧς. Νοιν  Πδιδηΐηρ ψ δὲ 
δ06 τῃηοάθγῃ (ὐοιππηεηΐδίογβ {{Π1ΠηΚ, (18 ΒεζΖα δηδ 
οἴβιϑσβ) {ἢ 656 ψογεβ ἴογι ρατί οἵ [ἢ6 δαπ|6 σοπϑίγύο- 
εἴοη στἢ εὐχαριστιών τῷ Θεῷ, δι νεῖ. 12.; δηὰ νν, 
18 ἃς 14. ψοτα τσὶ σῃγ (ἤτόνη ἢἴο ἃ Ῥδγοπίπεββ ὈῪ 
Ῥαρπίῃ., ουγ ΕὨρ ἰδ Ὑταηβίδίογβ, πὰ εῖβ. ΤῊς 

ᾳ ὁ 
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Οοιηπιοηϊδίοῦβ, ΠΟ ΝΟΥ, ἃγα ῃοΐ ἃ [{{{| Ρογρ] οχϑά 
ἰσ πὰ 4 οσοηῃϑίγυοσίίοη: δΔηὰ οι άν. οὔβογνοθϑ, (δὲ 
6 Παγαάϊν Κηονβ ΔΩΥ ρᾶββαᾶσο οἵ τῇ Νὸνν Τ᾽ εϑίαπιθηΐ 
ΜΘ ΓῈ [Π6 σοηϑίγυοσίίοη 18 τηογα οηθαγγαβϑεά. ΥὙοί 1 
{ΠαΥ Πδά 566η {86 ἴσῃ σοηβίγαοίίοη οἵ περισσεύουσα----- 
“τῷ Θεῴ, 88 ἀῦονε ἰδ! ἃ ἀονψη, {Π6Υ ποθι ποῖ αν Ὀθθη 
δ ἃ ἰΪοϑβΊι ὙΠῸ δεήσει, 15 ἴογ εἰς δέησιν: [ὉΓ, ἃ8 [ἢ6 
ΑΡροϑβίϊθ Ὀείογα 8414, {πὶ {Π}18 Βυρρ  γίηρ οὗ [ἢ 6 ἢ6668- 
51{168 οὗ [Π6 8᾽η8 νου γοἀουηΐ ἴο {Π6 ᾿Γϑ186 δηὰ 
σίοιγ οἵ αοά, 80 ἤθγθ ἢς δάνοιι8 ἰο αποέλου εἴεοέ 
Μ᾽ ΠΙΟἢ ψου]ὰ τἤθησ6 σγοϑὺ]ῖ. “1 ν}}} αἶβδο (Π6 838γ5) 
ἰοηὰ ἴο (Ἔχοϊ[6) {πΠ6ῚΓ ργάυθῦβ ἔῸΓ γου." Απά ἴπιι8 
ἐπιποθούντων ὑμᾶς, 15 10 Δρροϑί[οη ψΠ ἢ ὑμών. Εἔπισ. 
15 ταπα οι θά ὈΥ βοίῃηδ (ὐοτηπιοηϊδίοιβ “ ἀδϑίγουβ ἴο 866. 
Απα 80 οὖν ἘΠρ] 15} ἰγδηβἰδίογβ, δηά Ὠοάάνγ. “Ἰοηρίηρ 
Δία γου.᾽ ΒβΒθυΐ {Π|8 ΔρΡΡθαᾶγβ [ὁ 6 ᾿ΠΟΙΓΙΙΠΡ ἃ 
ὨΘΘΩ1658 ΠΑΓΒἤΏ688, ΔΠα 18 ὈΥ̓͂ ΠΟ τηθδη8 ΔρΓΘΘΔΡ)]6 
ἴο {Π6 ψογαὰ8 [Ὁ] ον ηρ. 10 τᾶν 6 βυβίοίθπε ἰο 
Τοραγὰ ἴῆ6 ἐπὶ 8ἃ8 Ἰηϊθηβῖνθ, δηὰ (σι ΤΠοοάογοί 

΄ δηΐ, οὗ [6 τπηοάθδτγῃϑ, 41 {Π6 τηοϑὲ δι 6 η}) ταραγὰ 
1Π6 ναι 88 5 ΠΊΡΙΥ Ἔχργαβϑῖνα οὐ ψϑγῃ δδοιίοη [ῸΓ 
(ἢθπ. δῆο, ἰῇ ἃ Κιηάγοά ραββᾶρα οὗ ΡΠ]. 1, 8. ὡς 
ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς. Οτη [ἢ]8 Ιηϊογρτγοίδίοη (τσ οἢ 
18 8150 βυρροτγίοα ὃὈγ (Π6 ὅγγ. (ἢ8 ψογάβ8 1οἸ] ον ηρ' 
γ᾽ 6] 4 4 ηδίιγαὶ, απ νΘΥῪ σοηνθηϊθηΐ 58Π88. 

14. διὰ τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν. τοῦ Θεοῦ ἐφ᾽ ὑμῖν. 
ΤῊ δητθηΐξ (οπιηχοηΐδίοῦβ εἰΐς 1[η6 χάριν ἴο ἀδῃοία 
(86 αἶηις ἐξδοῖί, Μ ὨΪΟΝ, ΤΏΘΥ 88, 18 80 ἰογιηθά, ἰη 
Οτάθσ ἴο δ450Υρ6 1ἴ ἴο (ἢ6 στὰς οἵ αοα. Τῆι (48 
Ι Ὀεδίογθ οὐβογνθα) [0 15 οδ]ϑὰ 4 Οοας ρὶ. 8ὸ 
Ἐταϑίη. ς αυΐα 1η νοδὶ5 65 ἰδηΐίδπι Ὀεηοβοθητίδηλ 
0815 σοῃίι}18861." ΜδΏΥ οατὶν πιοάθγῃ (οπηεηΐα- 
1ογ8 (δα ἰξ ἴο ἀθηοΐθ ““"1Π6 τὰ ἐεϑυ δι οἵ (οὐ δ ριδοθ 
οη (Π6 τ]η45 οὗ {πὸ (Ογ πη 5,᾽ ΌΥ Ψ ΠΙΟἢ ΠΟΥ ΕΓΘ 
Θχοιίθα ἴο θαβίου {118 σι, [{, ΠΟ Θν ΘΓ, 566 1}5 ΣΏΟΓΘ 
Ἀρτθοδθὶθ ἴο ἴπ6 σομζοχί ἴο οχρίδϊη χάριν ἴῃΏ68 δεπὲρ- 
πὶὲν ὁ, Οοά, ἰο ψῃϊοἢ 16 ψογάς ἐπὶ τὴ ἀνεκδιηγήτω 
αὐτοῦ δωρεᾶ 78 ΑΘΓ ΘΧΔΟΌΥ σογγοβροηά, ΜὨ]οἢ 566 ηὶ 
1ο Ὀ6 Ἔχορθίοδὶ. Οπδ {Πρ [8 οἰθαγ, (πὶ {Π6 Αροβέῖβ 
ἸΩΘΟΠΒ 0 5[ΓΟὨΡῚΥ ἱπουϊοαία ἐπα (ῃ6 οὐΐθ' ἐπδηκβ 
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ΔΓ ἄιια ἴο. σοά ; 11 θοϊηρ 8 ρ]θαϑιγα {παὶ 1 Βιουϊὰ 
Ὅ6 8ο: ψὨϊοἢ ψου]ὰ βυρροβί ἴο {π6 (ΟΥΙΓΠΙΔΠ8 1Π6 
βίγοηροϑὶ πιοίϊνα ἰοῦ σοί θυςηρ ἴο {{Ππ6ὶγ υἱπγοϑὲ 
ΔΌΠΙΠγ. ΤΠ δηίίθης (οιηιηθηίδίοῦβ Τρ ν Οὔϑογνο, 
(αὶ (Π6 ἴδγηβ ὑπερβάλλουσαν 8η4 ἀνεκδιηγήτῳ ΔΓ6 
τηοδηΐ ἴο οχοϊία {Π6πὶ (0 ΠΡ ΟΓΑ ΠΥ ἴῃ σοηευίίηρ. 

15. ἀνεκδιηγήτω, ἱποαργεπδὶδίε. 80. Αττίδῃ, οἰϊθὰ ὈγῪ 
ἵγεί8β. πρὸς τὴν ἀνεκδιήγητον τόλμαν ἐκπλαγέντες. ΓῊ]8 
(6ΓΠῚ ΠΊΔῪ Ὀ6 σοιῃραΓοά ψΠ ἀνεκλάλητος ; 88|η 1 Ραεί. 
1, 8. ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλ. Τῆθβα ψογΩβ ΓΘ 
πο ΠΟ οὔ {πθπὶ ἔοαηά 1η {Π6 δερί. 

ΓΗΑΡ. Χ, 

Νον σοιηθης68 {6 ἐλέγά ρατὶ οὗἹὨἁ (Π͵58 ΕΡΙΒ{16, [μ᾿ 
ἢ οἢ δί. ῬαᾺ] νι ηάϊσαΐας Ὠ] 861 ἀραϊηβὲ (ἢ6 [4156 
[δα ο β δηά (ἢο56 {πδΐ σα] τη ηἰαιοα ἢ. ἘῸγ [Π6Γ6 
Δα οομιθ ἴο {π6 (ΟΠ Π]ΔΏ8Β σογίδιη [2186 [ΘΟ 6 ΓΒ 
(Ἱ, 18.) ἔγοιῃη. δπιοὴρσ (ἢ6 68 (11, 242.) ψῇῆο δὰ 
οδυπληϊαίοα {Π6 ΔΑΡροβίϊα, ἢδα ᾿πνίαϊουβὶν ἄσρτο- 
εἰαίοα [8 ριβ δηά ἀθηϊθα ἢ8 ργθ- θη ς68, δηά 
δα ἀνϑθὴ δοουβθα ἢϊπ) οὗ ῥγοίδῃη!υ δηὰ Πυροογίβυ ; 
(10, 23.) ψὨ1]6, οἡ {π6 οἶμοσ ἢδηά, {Π6γ ἢδα Ὀοδίονοα 
οὐ ἐλοηιδοίυος ἴῃ6 τηοϑὲ ὑπαυδ ῆθα ρῥγαῖ868. Τὸ 
{Π|686, ἐπογοΐοσγο, {πΠ6 Αροβίία δάνοι (8 'ὴ ψμδί [0]- 
ἰοννβ, ἴῃ ψ]οἢ ἢ βᾶγ8, 1. ΤΠαΐ ἢ6 δά σοπηθ ἴο {Π6 
ΟοΥ τ Πίϑη8 στ ἢο οἴποῦ ὈυΓ αἰνίηθ ρόνθΓβ. 10, 
4.--7.-. 2. ΤΠαΐῖ πα ἄοθβ ποῖ Ὀοδβῖ, Ἔδχεοθρί οὗ (6 
Ργομηοίίοῃ οὗ Οοὐα᾽β ρίογυ, νοῦ. 18---18. 8. Τῇηαΐ ἢΪ5 
δῇδοιοη ἴογ {πΠ6 (οΥὨ ἢΔη8 15 σγαδίογ (Δ {δἰ οὗ 
ἔαἶ86 [ϑδοῆογβ, 11, 1---1ὅ. 4. ῬῚ ἰΑβϑί]γ, ἢ6 σοι ρᾶγαϑ 
Ὠϊη86 11 ψ ἢ τΠ6η}, 16---19, 18. (δομοσίίρ.) 

Οη {18 ροτγίίοη οὗ {π6 ἘΡΙ5616 τδηΥ τηοάσγη (οη- 
ΠηΘηϊδίοῦβ ΤῸ ἱπίο βϑίσαηῃρο βρθαι]δίϊοηβ. ΕἾἸΟΠῚ ἃ 
σογίδιη οὔδηρα ψἤοἢ δυν ἤδγθ θ6 ορβογνρᾷ ἴῃ (ἢ6 
ΡὨγαβθοίορυ, ϑοπ]θ ἤᾶνθ [Δηοῖ θα {πᾶΐ [ἃ ννὰ8 ΔΠΟΙΠΟΓ 
ἘρΊ 51:16, ψῃϊοἢ γγ88 ἸΏ ργοσΘ88 οὗ {Ππη|6 ἰδοκοα ἴο {Π16. 
ἢτβί. Βυΐ {ΠΕ6Γ6 18 ΠΟ Δρρϑάγδησθ οἵ ἃποίμεσ ΕΡ15{16 
μανίηρ, σοπιῃθηοθῆ, ΠῸΓ ἤᾶνα ψ 6 ἤθγθ ΔηΥῪ οὗ [6 
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ἰηἰτοἀποίογΥ τηδίξον οὔϑθγναῦϊε δὲ {Π6 οοϊηθηςθ- 
ῃηθηΐ οἵ 41} {6 οἴϊοσ Ἐριβι168; δῃὰ τγόγθονογ [δ ς 
ι.86 οἵ δὲ, νοΐ 18 ΠΕνΘΡ Ργοθηϊαὶ, υἱέσεὶγ ἀἰβοοιη- 
ἰθηδῆςο5 {π6 ποϊΐοη. ΑΒ ίο {πΠ6 8]:σῃς ἀιδγθησοα οὗ 
βίγἶβ, ἰἴ πΔῪ ΘαδϑιΪγ 06 δοσουπίρα ἴοὸγ ἔτοπιὶ ἴἢ6 ΟἹ 
ἔδγθηςθ οἵ βιιθ)θοῖ, δηά ρϑγῇδρ8 ἔγοτι {6 αἰ" γθμοΘ 
οὔ βιἰυδίϊοη ἴῃ μοὶ ᾿ς ψν88 ψτθη. ΤῊ ργθοθάϊηρ 
οδαρίοτθ (1 {πη Κ) θ6ᾶγ βοπὶα πῃᾶγῖκβ οὗ ᾿δβίβ, δῃά 
βρῇς ἱποοθογθηου, 88 ἰἢ ψγ θη οὐ {μ6 ϑρὺγ οὗ (ἢς 
οοςδϑίοῃ, ἴῃ {ῃ6 σοιγβα οὗ Ἰουγπογίηρ ἴτοῖ μ]δοα (0 
ροἶδεθ.0 ὙὍηα [Ὁ] ον ηρ ρογί ἢ 18. τηογα σοηηῃθοίεδα, 
Δα οἰαθοταῖθ, δηὰ νὰϑ ῬγοόορδΌϊ ψγιςθη δ 80ΠῚ6 
ἢχοά ρίας, δηὰ σι ἀθ θογαΐίοη. Α8 ἴο ναί 
Ἐοβοητη. δη 4 β80π|6 οἴοτβ ὑγρα, {Πδΐ (ἢ 6 σϑἤβ0Γ68 οἡ 
τα ΟοΥ ΠΔη 5 ἤδγθ ΘΧργοβϑθα ΟΥ̓ ΠΏ}]164, ἀγα 1η- 
σὐηϑβίδίθης ψ ἢ) [Π6 ἰαυάἀδίογυ Ἔχ ΡγΟβϑ0η8 βυρτὰ (-. 7. 
ὃ ὃ. 9., Δηά ({Πογοίογο {ἢ18 δὲ ἤλνο ὈΘΘη νι ςθη δἱ 
αυϊϊ6 Δηοῖ! ογ {1π|6, (ἢδΔι 8668 νΘΓῪ ἔγινοΐοιβ, βίῃςθ 
ΘΠ ν {Π6 ρι81865 ΠΟΓ {{Π|6 σΘΏΒΌΓΘΟΒ ΜΘΓΘ πΊοϑηΐ, ΟΓ 
πηαἀογβίοοα, ἰο θ6 ῥεδῃθγαι, θὰ ΨΨΘΓΘ ΟὨΪΥ ἰηἰθηαοα 
ἴον (Π086 ἰο ψῇομῃ {ΠΟΥ τηϊρῃς ΔΡΡΙΥ. Ἢ Ρτοοῦ οἵ 
1818, 186 Γαδ θγ ἸὭΔΥ σοιηράᾶγα ἴ[Π6 ἰδυάδαίοτυ δηα (ἢθ 
ἰῃσυβδίογῃ Θχργθβϑϑίοῃϑ ἰοροϑίῃογ, δη ἃ ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ ΓΘΟῸΓ 
ἴο {Π6 δΔηποίδι!οῃ8 ἴη ἰοςο ; δηά ἢ6 Ψ1}} πὰ (ἢδν ἃΓβ 
ποΐ ἸτγθοοΏ 6 80]6. 
Τῇ οοηποαΐου οἵ [6 ργοβθηί ρογίϊοῃ 15 δΔΌΪν ἰγδοθά, 

Δη4 {Π6 58:07]6ςοἱ τηδίίογ δηἃ βοορα Δα} ΓΔΌΪΥ 1} 8- 
ἰγαίβα ὈΥ (ὮΓΥ8., ([ο  ἤΟ86 ΓΘ ΚΒ 1 σᾶη, Βονανοῦ, 
ΟΥΪΥ ΤΟΥ ΤΥ τϑᾶάθῦβ. οβϑηιη. Ἰηϊγοάιοοθβ {ἢ}}5 
ρογιίοῦ ψιἢ (6 [0] ον ίηρ ρτγοίδίοσυ οὈβογνδίοῃϑβ. 
“Θείθησι!ῃ βυλπὶ ἀρθηαιὶ γαιιοηθηι οἱ δυοίογι δίθιηῃ δά- 
νΘΓΒι}8 Δανογϑαγίοϑ, 8|141108 4} 1ρ8] δάμιυς οδίγοοία- 
Ὀδηΐ, Θρ᾿ 5048 6}09 αυάδτη βονθγδβ 6886 οοηοθάθῃϊδϑ, 
βΒ6ἀ ργαδβαηΐθηῃ δὰπΊ ἢ 1] να] ΓΙ, Ὡ6Ο ΠῚ 18 5018 
ΤῈ ἰρβὰ βαιβίδοϊιισαπι, ν. 10, Ργίπιο ἰρίτανγ Ῥδυΐυβ 
δηϑασίἀϊηθη βυδπὶ ἀοίρησ!ς οσορμρίο Οἰγὶδέϊ; ἀθ- 
ἴη46 1ρ518 1115 ἀπίογα οἵ τπηοάαϑίίἃ ρ᾽θηΐβ ῥγθοῖρυ8 
σοηῇγιηδί, Ποη τη0Ὰ0 δὐβθηΐθηι νϑγὈ 8, 864 ργεεβθηίθιη 
4υ 16 γα ᾿ρβὰ σδϑιϊραίαγαπι 88 6686 ἐπ}: ΠΟΓΙ 6 ΓΟΒ, 8 
Βα 1115 ΘΟ 6818 8116 ΠΟῚ ροϑϑδὶ( γϑδίϊ 1, ν, 8.᾽ 

Ὁ 
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ΨΚΒΒΕ 1. αὐτὸς δὲ ἐγὼ Παῦλος. ΤΠ δηίίθηϊ (οη-. 
ΙὩΘηΐδίοῦβ ψΧ161] γϑλδγκ οἡ {88 ἀἰρηΐέψ οοργθθηάοά 
ἴΏ {Π18 Ἔχργθβϑίοῃ. δὲ 8 ἤθγθ σορυϊδίϊνα δη4 ἰΓβῃβὶ- 
ἄνα ; 85 αἱ οι. 0, 18. ἐλευθερωθέντες δὲ ἀπὸ τῆς 
ἁμαρτίας, ἔἄτο.. ; : 

1. παρακαλῶ ὑμᾶς διὰ τῆς πρᾳότητος καὶ ἐπιεικείας 
τοῦ Χριστοῦ. ΤῊΪΒ υ86 οὗ διὰ ἰῃ (ἢ 5686 }67᾽ ἴῃ οὈ- 
δρογβηάο οὐ ορίοθβίδηο, οσουγβ αἶδο ἴῃ οι. 1Φ, 1. 
15, 80. 1 (οἵ. 1,10. ἴη ψῃὶοῇ οά868 ἴμ6 ἔογοθ οἵ 
1Π6 }6} 86 6Π|8 ἴο 6 {ἢ|18: ““ ὈΥῪ (Π6 ᾿ηϑ( ΓΘ (8}{Υ 
οὗ, οἵ ““6δρεοϊαίίῳ αὐἀυονέϊπρ' ἐο ΔῊΥ (Ὠϊηρ.᾽" [1 Πασ 
866 Π)8 [0 8]5η1{γ ““ ὈΥ [6 Θχθγοίβθ οὗ," ““ Θχϑγοϊϑίης 
τ τ] ΔΠη688 οἵ ὨΙΟἢ γα ἤᾶνα ΒοΙΪ (Π6 Ῥγεοορί δηά 
1{π6 ΘΧΘΔΕΊΡ]6 ἴῃ 9688 (ἢ γῖϑι.᾽ Πραύότης δηἀ ἐπιεικείά 
8ΓΘ ὨΘΑΙΥ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙ8. 
Ὃς, “([) νἱιο.᾽ Κατὰ πρόσωπον, Ὁν (ἢς ἔογοα οὗ 

[Π6 Δι ἢ 6818, 18 ἴῸΓ προσών. ; ὕαΐ 118 {1}}1 Β6η86 Β661Ὼ 8 
ἴο Ὀ6 ““ΨΏδη ρῥγϑβϑϑῃξ ἴῃ ρογβοη." ἢ μὲν δηά δὲ 
ἸΏ ΘΓΕΪΥ βοῦν ἴο ροὶπέ ἐδο απέϊέλοεὶδ, ακπεινὸς ἐν ὑμῖν, 
861}. εἶμι. ΒΥ ταπεινὸς 18 τησδῃ ηιϑϑῖΐς, ἰοιοΐψ, ἠμπιδίο, 
Θαῤῥώ εἰς ὑμᾶς, “ἅτ οσοηδάθδηϊ ἰοννατάϑ γοιι." δας] 
18 6 πδίυγα! Β6η86 οὗ {Π6 ψοτάβ: δεῖ, 858 1ἴ ἀρρϑᾶγε 
ἔγοιη νοῦ. 10. («Δ ὙΠΘΟΡἢΥ]. ποί]ς68 16), (Παὲ {ῃ6 
Αροϑβί|6 18 πεγα δά ὸρίης [86 ἰδηρααρθ οὗ ἢ]8 ἀδίγδο- 
(ογϑ, οι {π6 Θρι! Ποῖ8 τ 8ὲ 6 βοιηθν δε τῃοα!ῆρα, 
Τακπεινὸς ΤῊΩΔΥ ΒΙρΡΏΪΥ δΒογν! 6} γ τπηθοῖκς δηὰ ἸΟΥ]Υ, 88 ορ- 
Ροβαβά ἴο εὐκαταφρονητὸς ; Δηἃ θαῤῥω ἀεποίς ““ Δ 6Χ- 
οαββίν εν οοηἤαθηϊ." 

2, δεόμαι---περιπατοῦντας, ΤΘ δὲ 18. ΣΕΒΌΡΕΨΟ : 
4.4. παρακαλώ καὶ δεύμαι. Παρὼν 18 ἴο᾽ παρόντα. Απά 
θαῤῥήσει 15 υδβοὰ ἰδιωτικώς, ἴῸΓ ““ ἦαυθ ἐο δε, δ οδἰϊσοά 
ἰο δ σοῃῇάοηϊ ἰοναγάβ γοι.." Οὐ ΕΠρ]Π 8ῃ Ὑτδηβ- 
Ἰδίοτβ ἀο ποῖ ρογοαεῖν {6 ἀϊβιϊηςίοι θθένθθη θάῤῥω 
δηἀ τολμῶ, ἴῃ σ θοῦ {Πογ 18 (1 τδηΚ) ἃ οἶδηιαα. 
ΤΠ ἔογιμοσ οὗ {Πππ686 [Π6 Αροβίϊβ "δι ρ ουβ, ἃ8 θϑίης 
{Π6 Τ6γη ι.564 ὈῪ ἢ]8 ἀοἰγδοίοσβ. Τῇ Β6η86 ΤΩΔῪ 6 
{18 ΘΧΡΓΘΒΒΘΑ : “166! (δ 1 ὩΔῪΥ ποί, ἤθη ΡΓΘ- 
8θηΐ, ἔνα ἴο ΡῈ σοβῆαοπι ἀραϊηδβί γου, σοηβάσηίϊ, 1 
ΒΆΥ, ἴῃ {Π6 ἀρίογιϊηδίίοη ψΒογον ἢ," δος. Ὑμθορΐ, 
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Οβδτβ (ἢ6 [Ὁ] ον ίηρ ραγαρίγαδα : Δέομαι ἵνα μὴ με 
ἀναγκάσητε θαῤῥούντως χρήσασθαι τῆ δυνάμει ἦ ὑπολαμ- 
βάνω τολμῆσαι κατὰ τῶν διαβαλλόντων ἡμᾶς ὡς ὑπὸ 
κριτὰς καὶ ἀλαϑόνας. 

2. ἐς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας. ΤὮϊ8 ἀοε5. ποίΐ 
ΒΙρὮ Υ ἀνροονῖξο5, 88 Ἵ ΠΘΟΡΉΥΪ]. δηά (βουπθη. ἤγβί 
δσχρίδιη ἰ{, θυΐ, δοσοτάϊηρ; ἰο {πεῖν βθσοηά δχροβί(οῃ, 
τὸν ἀλάϑονα Δῃὰ τὸν πρὸς ἐπίδειξιν ποιοῦντα. ΟὐἉΓΑΙΠΕΟΓ 
(ἢ 86η86 οὗὨ {Π18 ρῆγαβα (τ ]οἢ ΠΥ Ὀ6 σοϊηραγοά ἡ 
ΜΠ {|| κατὰ σάρκα βουλέυομαι αὖ 4 (Οτγ. 1, 17.) 866 Π|5 

“ [0 Β6 “ἴο δεῖ πηογοῖν ἰγοηλ (ἢ ἀϊοίαϊα5β οὗ γα} δηά ᾿ 
φογγαρί ἢυμηδη πδίι" 6," 806} 848 ἰον!γ, ἹΠΟΟηΒίδηΟΥ, 
Ὀοδβίιηρ ἤθη δοϑβϑηί, δηὰ {ἱπ||ὰ ἤθη ργθβθηίΐ, δηα, 
ἴῃ ἃ βθηθγαὶ ΨΥ, “Βεῖπρ ρυ!ἀ6α Ὀν ΡΕΓΒΟΠΔ] ἱπίθγεβίβ, 
8Πα οσᾶγηδὶ δηἃὰ μου] αἷν νῖον8 οἵ διηθ! 100, ἀνδγΙςΟ, 
ΟΓ 868. }1γ." ΤῊδ ρῇγΓαβθ, Προη {ἢ 6 ψΠΟ]6, Β[ΓΟΠΡῚΥ 
1 Ρ]165 {ΠπῸ δῦβϑθποθ οἱ δβνϑῦῪ ϑβιυρογηδίυγαὶ! δηήον- 
τηθηΐ δη4 αἰνίπα σοΟπΠ 5810, 800 ἢ 885 ἴΠ6 ΑΡροϑβί68 
οἰαϊπγθοά. ΤῊ 1 σοηςεῖνα ο ὃ8 (ἢς (]] 86η86 οΟὗΠ6 
Θχργθϑϑίοι, νν ἢ1οἷι ὈοῚἢ δηεθηΐ δηα πηοάθγη ( οιηπηεθη- 
ἰδἴοτβ ᾿ἰἸπγ1{ ἴοο πηιοὶ ; Πουρἢ ψ 1} {ἢ15 Αἰ δγθηςο, 
(δὶ (Π6 [ΟΥ̓ ΠΊΘΓ ἀβϑιρῃῃ ἴο0 β[ἸῸπρ', 8)3η4 [Π6 ἰαϊἴοτ ἴοθ 
ὙΘΔΚ ἃ 56η86. 

8. ἐν. σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες, οὐ κατὰ σάρκα στρα- 
τεύομεθα. [Ιῃ {{|18 οἸδιι86 ψ6 πγιιδῦ ΘΘρΘΟΙΆΠ  ν αἰϊοπά 
ἴο (ἢ δΔη{1{Π|6518 ἴῃ ἐν σαρκὶ Δη ἃ κατὰ σάρκα, ἀπ (ῃαΐ [η 
περιπατ. δΔηῃἀ στρατευόμεθα. ΠΕεριπατεῖν ὮΘΓΘ 5 σ 168 
ἰο δθ οτ ἐΐυδ ; ἃ8 ἴῃ Ψοῆ. 8, 12. οὐ μὴ περιπατήσει ἐν 
σκοτίᾳ" ὃς 2 (οτ. ὅ, 7. ᾿Ἔν σαρκὶ 5: ὮϊΠ68 “1 8ι10]66- 
(ἴοη, {Πνουρ ἢ ἢππΊδη ἔγαι ΠΥ, ἴο σᾶγηδὶ δῃὰ ΗδβΕ]γ 
ὨΘΟΘ531{165,᾽ 8116 }} ἃ58 Πλ115[ ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ, 1Π ΒΟΠ16 πιθᾶ- 
Β0ΓΘ, ηἤσπθησο (ῃ6 δοίϊϊοηβ ὄνθὴ οἵ τῃ6 πιοϑί ΠοΪγ. 
50 ΤΠΘΟΡΠΥ!. οχρί δἰ : σάρκα περικείμεθα. Τῇ πιο- 
ἄδγῃ (Οὐοιηπιοηίδίοιβ ἀο ῃοΐ βυ ΠΟΙ] ΘΕ Ρογοοῖνα 
(νμδὶ νν88 αἸβΌ ΠΟ ΟῚ] δθθὴ Ὁ. {6 δης 1618) {Πδι {6 
ΑΡοϑΒ[6 18 ἤδγα ββρθοίδ! Υ νη] δίϊηρ 8η6 Θϑ.4 0}183}- 
1ηρ; 818 ἀἴν!Πη 6. ΘΟΙΏ ΠῚ 18810η Δη6 Δ. ΓΠΟΓΙΥ ἃ8 ΑΡροϑβίϊβ. 
(δες Ονγ8.) Τῆι ΤΏ ΘΟΡΉΥ]. : περὶ τοῦ κηρύγματος 
διαλέγεται, δεικνὺς ὅτι οὐκ ἔστιν ἀνθρώπινον, οὐδὲ τῆς 
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κάτωθεν δεόμενον βοηθείας ;" 4. ἀ. ““{πουρῇ, ἰῃ {Π6 οτ-. 
ἀἸΠΑΓΥ δῇδιγβ οὗ "ἴδ, αὶ ἀγα σοιρε]]θα ἴο δηἄυγα {Π6 
᾿ΠΠγ ΠΥ Οὐἐἢ 6 ἤ658ῃ,᾽᾽ ἅς. 
ΤΠ ἴογος οὗ στρατευόμεθα ᾿γχὰ8 Ὀδί[6Γ ρεγοοίνοα ὈΥ 

186 δηςθη5 (ἤδη ΟΥ̓ {Π6 πηοάφγηβ, {86 ἰδία. οὗ ψῆοση 
ΘΠ ΘΗ͂Υ σοῃῆπο ἰἰ ἰο {Π6 ΡΟ ΘΓΙ͂ΙΪ βρρογίβ τ}! ς ἢ τΠ 6 
ΑΡροβί]ϊα μαᾶ ἰο ΘιΏΡΙΟΥ, ἴῃ ΟΓΘΓ ἴο πηδίηΐδίη ἢ 5 
Αροβίοϊ!οδὶ δι βοῦν. Βυΐῖ (Π6 ἰογηοῦ (4η4, οὔ (86 
Ιαϊῖογ, Ηδιηπ).) ἤᾶνα νν6}} βεαδη (ἢδ΄ [ἢ 6 (6 γπ) ἢ 85 γὸ- 
ἔδγθησθ, 'ἢ ἃ ζϑηῆθγαὶ ΨΔΑΥ, ἴο ἢΪ8 οὔῆσο δῃ ἃ οοηιηιΐ8- 
δἴοπ. ἘῸΓ 88 στρατεύεσθαι 5]0}16 8 ““ἴο ρὸ οιἷιξ, Οἢ 8 
σοΟΙ 188] Οη6 4 ΜΨΑΓΙΆΓΟ,᾽" 50, ὈΥ 8 Γ} ΠΠΔΓΥ 8115] 0, 1ἰ 
ἸΏΔΥ ἀδηοία “ ἴο Πο]ά ἃ σοιητπηϊββίοη, δηἃ Θχϑγοῖβα 80 
οἴἶϊοο. Απὰ {Π6 8826 ΔρΡΡΙ165 ἰο στρατεία. δὸ 1 
Τίπι. 1, 18. ἵνα στρατεύη καλὴν στρατείαν, ““ τῃα! τῃοα 
τηλγϑίὶ αἰβοθαγρα [ΠΥ οὔοα αἰ] ρθη ν δηὰ ἐΔΠ ΠᾺ}]γ. 
ΤΙια 86η86 ἰΠογοίογα 15 (18: ““Ιἢ [ἢ6 δχϑγοῖβα δηᾶ 
ΒΌΡΡοτγί οἵ (18 οὔν βδογβά οἷδοθ δῃά Αροϑβί]θϑῃ!ρ τ 
ἀο ποί ἀδρϑῃῇῆ ὩΡροη σᾶγη δ] ΒΌΡροτγίϑ.᾽ 
ΤὨα [ο] ονηρ ρΡαγθηας4] βθηΐθηςθ, τὰ γὰρ ὅπλα 

-- ὀχυρωμάτων, 16 ἜΧΡΙΔηδίοτΥ οὗὅὨ [Π6 ρτγοοθάϊηρ, δηὰ 
σοηῆγιη8 1ἢ6 Β6η86 }ι18{ 16] 4 ἀονψη. 

4. τὰ γὰρ ὅπλα τῆς στρατείας, ὅς. Αἰ σαρκικὰ 
τι. Ὀ6 υπαογϑίοοα μόνον. 716 56ῆῃ86, ψὨΙΟΝ 15 ποΐ 
ΨΟΙῪ ΡαοΓβρίσυουϑ, ΠΠΔΥ ΡῈ (π8 ΘΧΡΓΕΒΒΘΩ : “Τῆ6 
δΌΡΡοτγίβ οὗ ΟἿΓ τη ΠἸΒΙΤΥ 8.6 ποῖ ΤΊΘΓΘΙΥ σϑγηδὶ, δηά 
{πογοίογα ψθᾶῖ, 85 γϑϑι!ηρ Οὐ ἠιπαῃ ἴΌΓΟΘ δίοπθ, δυΐ 
ΠΕ (88 τϑϑεηρ) οἡ Οοά δηά ἢΪ8 414." ΤὙΠυ8 (Π6 
απέϊἐδοδὶς ἰ6. το Δρργϑηΐ, ΠῸΠπὶ ΠΟ 1 18 οἶθαῦ 
{πὶ {6 ᾶἃθονθ 18 (45 [6 δπιῖθηΐ (οπηπηοηΐαίογβ ροϊπέ 
οὐ) 1Π6 ἔτ 86η56 οὗ Θεῴ, δηά ποΐ [δῖ Δϑβϑὶρηδα ὈῪ 
τηοβί τϑοθηΐ (οιηπηοηίδίοῦβ, γῆ0 δχρίδίῃ 1ξ, “ Ἰυάς6 
Πεο,᾽ οἵ ““Δρρτγονϑά υπίο σοά ;" ογγεραγά 1 ΘΓ 
88 ἃ ὈὮΓΑΒ6 σΟΠ ΠΟ Δτ Πρ ἃ Βυρογδίνα ἔόσγοθ ἴο 
δυνατά. ὙΤΠοτΓα 18 ([ {Π1ηΚ) δὴ 6110818 οὗ ἐπὶ. ὙΠῸ 
οαγπαΐ ἰὐσδαροηδ Ὦδνὰ τοΐθγθηοθ ἴο ἴἢο86 Πυπηδη 8148 
δΔηἃ ϑυρροτγίβϑ ὈΥῪ ψ ἢ] οἢ {Π6 ῬΙΔη5 οὗὁὨ 6 ἃγθ οαγγιϑα 
ἰηἰο οἤλοϊ, 48 τίομθβ, ἔλπηθ, οἱοηθθηςθ, δηά ᾿πυπιδη 
ΡΟΪΊΟΥ οὗ ὄνοῖν Κιπά. [18 ψ6}} ορβογνοά Ὀγ ἼΠθο- 
ΡΕΥ]., (πηι (ἢ6 Αροϑβε6 ἀοββ μοί 580, “" 106 αΥ̓Θ ροιυθῦ- 
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γι," Ὀυΐ οὖ αγπιδ αγὸ μοισογμέ ὃν Οοά (ἰ. ε. αδά 
Βαίῃ τὩδ46 θὰ ρονψογίῃ!}} ; ἴογ {Π6 βίγθηρ ον ηοοά 
Ὀγ Π6πὶ 15 (οὐ ̓Β, ἀηά 1ἴ 15 ἢ6 ψῇῆο ΘηΘΓρΊΖο8 δηή 
γγΆΓ8, που ρἢ 6 ΨΘΔΓ (ἢ 6 ἀγιλοιγ,᾽" 15 (1 νουϊά 
84) σψἤῆθη Ῥαίγοοϊιιβ, οἰοίμιοά ἱπ (ἢ6 δγιίῶουσ οὔ 
ΑΟἢ168, σοπηϊγοά, ἢ6 σοηᾳφαεγοά ΡΥ {Π6 βίγθηρί 
οὐ Αςἢ 1165, πού ὈΥ ἢΪ8 ονῃ. 

Τη6 Αροβϑίϊα (ἤθη [ὉΠ] ΟὟ 8 ὉΡ ἢ πηρθίδρδογ, δηά 
(γι μοῦ ἀσνοίοροβθ (Π6 βθῆβ6 (ἰῃ ογάθγ ἴο ᾿πίγοάυοα 
1[πΠ6 ψογάβ οἵ νϑγ. ὅ.) ὈΥ ροϊπίϊηρ ουξ (ἢ6 ὁπά ἰο 
ψ ἢ [Π686 ΡΟΝ ΘΓ 81.415 τηρϑί ἰθηἋ, πιο ῖὶυ, [Π6 
τοιονδὶ οἵ 411] πωρραϊτηθηΐβ, ἤονονοῦ ἔογι  ἀ40]6, ἰη 
1ῃ6 ΨΥ οὗ (ἢ6 ργοραραίίοῃ οἵ {Π6 (ὐοβροὶ. ΤΤῊ!8, οἵ 
σουΓΒθ, ἱποϊυαάθδβ {Π6 ονογοοιηίηρ οὔ (Π6 πΟΓΟ 1 Π|6- 
ἀϊδῖθ ορβίδοϊ 98 ἴῃ [ἢ6 ΑΡροβί θ᾽ 8 ΘοΌΓΒΘ, ΔΓ 81 ἴγοπὶ 
{Π6 ραογνθῦβα Ορροβι!οη, Δ ΟΥΑΙ ΤΙ ΒΓΘΡΓΟ ΒΘ ΔΓ ]ΟἢΒ 
οὔ {π6 [8156 ἰεδσῆεσβ. Το δυνατὰ τη δ6 σοηβίτυρα 
ΜΠ {Π6 πρὸς : δηὰ {Π6 86η586 15: ““᾿ᾶνα ῬΟΨΟΓ, ἀν 81] 
το δα ἀεβίγιοίίοη οὗ δβιη.᾽ ᾿Οχύρωμα ΡῥΓΟΡΘΙ͂Υ δὶῳ- 
Ὠἰῆ68 ἃ βίγοῃρς δοὶὰ ; γοῖ ἰζ 18 βοῃιθίπηθ8β 1866, 88 
ἤδΓα, [ἢ ἃ πλείδρῃογῖς αὶ 86η86, οὗ ψῃ]οἢ δ] θυ. δά- 
ἀυς68 ἃ8 αΧϑιηρία68, Ργον. 10, 80. ὦ ὅδῃι. 94, ὁ, Αμπά 
γοιβ. ἢ88᾽ ΠΏΘΓΟΙ8 1ηϑίδηο65 οὗ οΘορηδίθ (6 ΓΠ|8 51Π|1- 
ἸΑῪ υδρα : 88 ΡΒΠΟ 1, 82, 81. τὸν ἐπιτειχισμὸν τῶν 
ἐναντίων δοξών καθαιρεῖν" ὃς 81. τὸ κατεσκευασμένον 
ὀχύρωμα διὰ τῆς τών λόγαν πιθανότητος 494, 4]. ἀνα- 
τρέπεται πᾶς λόγος, ὅν ἐδημιούργησεν ἁσεβεία. 

ὅ. λογισμοὺς καθαιροῦντες, ἄς. Τηθ86 ψΟΓΑΒ 8Γ6 
Ἰηϑδηΐ [0 ΓΙ ΠΟΓ ἀχρίδιη ἔῃ ργθοθαϊηρ ἀλλὰ δύναται. 

Εογ (πουρῖὶι (Π6 ργαιητηδίϊοα] σοηδίγαποιοἢ ΓΟΙῸ Γ68 
(ἢδὲ νϑσ, 4. βῃου]α "6 τερατγθά 88 Παγέυ Πα καὶ, γοῖ 
ἤΘΓΘ ὧν 18. οἴζθη {Ππ6 σα86 ἰη 71 μοψά.) ψογά8 ρ]δςοὰ 
ουϊ οἵ 8 ρῬαΑΓθη ἢ 6818 γοίοσ ἴο {ἢοβ6 εὐὐέὲῃ ἐέ. 

Α8 ἴο {Ππ6 λογισμοὺς καθαιροῦντες, Οὔβογνοα, (δῇ {116 
(ΟἸΙαβϑίοδὶ γιίογβ οἴζθη 86 καθαιρεῖν τὸ φρόνημα, ἀλα- 
δονείαν, διο., δῃ4 Εα8οῦ., οἰαα Ὀγ ΥΥ εἴ8., Π88 τοὺς λο- 
γισμοὺς ἐπαιρόμενοι. 6 λογισμοὺς 185 ΓΙΖΉΕΪΥ ἘΠπουρἢί, 
ὈΥ ΤΠ ΕορΡὮΥ]. δηά γ᾽ εἴβ8., ἴο τοΐδι ἴο {Π6 ϑυ}} οι :81}8 
δηά τγηρίογίοδὶ βίτορ[β οὗ (ἢ6 [436 (θ8ο]16τβ, ψ 0 
γ6ΓΘ ργομα οὔ {Π||Ὶγς (ἀὐθηί 6 Ἰθαυ πίη. ΤΊ ἔθει ἢ 88 
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ἤθγα (45 βομπγδίπηθ8 ἴῃ 16 ΟἹά Ταβίδιηθηϊ), ἂη αἄ. 
72μποὲ Ὠοϊίοη Οὗ νΑΠΙῪ δη οι Ρ[Π688; 88 ΡΒ. 98,11. 
Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων, ὅτι εἰσι 
μάταιοι. 

ὅ. πᾶν ὕψωμα ἐπαιρόμενον κατὰ τῆς γνώσεως τοῦ 
Θεοῦ. δοιηα (ομημηθηίδίογβ (48 ατοί. δηά Εοβ6ηη,.) 
Ἰηἰτοάσιοθ πθθα 688 ρογρ αὶ τυ, ΟΥ̓ ΒῸρΡΡροδίηρ ἤθγα ἃ 
{γ) βοῖΐο δῃὰ δὴ ῃεηάϊδά 8. Ὕψωμα 18 Ποτα 864, Ὀγ 
ἃ Β᾽τ αν πιοῖδρἢοιν, ΨΠὮἢ ὀχύρωμα Ἰυδί οέοτγα : δηά 
85 λογισμοὺς ἢ48 ΓΕίδγοηςα ἴο {Π|Ὸ 3 α.δ6 ἐφξασΐονς, δῃὰ 
Ρογθαρδ Βοβίϊϊα ὡδιοϊδὴ ἀοοίογα, 80 ὕψωμα τὴδλγ (1 
{πηΚ ἢ δίγιρ 61) θ6 τηϑδηὶ ἔοσ {πΠ6 Πεαέλοη Ῥηϊίο- 
δορλεγδ, βῖης6 (Π6 ῥΓ166 οὗ ΡἢΠΟΒΟΡὮΥ 88 {Π6 χτοϑαίθϑί 
πηρθαϊπιθηΐ ἰο ἰῃ6 86Π}18810η δη“ Γοοορίίοη τῆς γνώ- 
σεως τοῦ Θεοῦ, ἀραϊηβί ψηϊοἢ 1{ γαίβοα 1561 [Κα ἃ 
Γαηραγί, ἰο ριαναπί ἰΐ8 θηίθπηρ (Π6 ᾿ιρατί. Τῇη6 
ἴογςϑ οὗ {Π6 πιείαρῇογ 15 Ψ86}} 1] πδύγαϊθα Ὀγ ΟἸΊγυ8., 
ΤὨὭΘΟΡὮΥΪ. δηά Ἰ)οάάν. 

Ιη {86 ποχί ψογὰβ πᾶν νόημα 1 οδῃηοί, ψ| ἢ ἢο- 
86 ηπ. 8η6 δοἢ θυ... ΓΕΟΟΡΏΙΖΘ 81Υ ΤῊ] ΓῪ τη Δ ΡΠΟΣ, 
88 {1 τηοδηΐ τ»ηαοἠϊηπαξίοηϑ, βΒῖηῆς 6. νόημα 8 ΠΟΥΘΙ 80 
866, Δῃἀ {Π6 βιρηϊῇοδίίοη ψουϊά ποῖ ἤδγα Ὀ6 Δρρο- 
8.6. [{ γδίῃενγ βθϑίῃβ ἴο ὃ8 υβρά [᾿Κ {Π6 λογισμοὺς 
7υβῖ Ὀεΐοτο, δῃά ἰοὸ ὃ6 ᾿ῃηϑδηΐ οἵ υσίὶπ ἱηνιαστηαέϊοηδ. 
δεεὲ ἔουϊ. 1, 21. Αἰχμαλωτίδοντες 8 ἃ ΒίΓΟΠΡΘΓ ἴθ γπὶ 
(ἤδη νικῶντες. “18 480 Β6 618 (ο Ὀ6 τηϑδηΐ ἴογ (ἢ6 
Ιραγηθὰ ΗἩραιθηβ δἱ (ον, νῆο ἔοι 1 ΠΊΟΓΟ 
ἀϊίου!ϊε ἰο βιιθ]θοῖ {Π6ῖγ ἱπιαρτηαξ 0 δὰ γϑαδοη ἰο 
{Π6 οραοάϊδηςσα οἱ (ἢγιδί ἤδη (Ποὶγ σοέϊοηϑ. ΔΑραϊηβί 
ἐλὶς ι(ἰῆ6. ργίάθ οἵ ἢυπιδη γοᾶϑοη [88 δνϑὺ γϑὶ)6] 164, 
Τἤ5 1 Π88 "6 6ῃ ἰῇ ΘΥΘΓΥ ἃρθ ; δΔηα 50 ἢ [5 ([Π6 6886 
δὶ {ῃ6 ρῥγϑϑθηΐ ἀἄδυ. Οὐ ο56 Ψῆο τγοὐθοῦ (6 Οο8ρ6ὶ 
ἔδνν ἅγθ ᾿παἰβροδβοά ἰο δάιηϊξ [ῃ6 δσχοθ]θησα οἵ ἰΐῳ 
μιογαΐ ργεσορέδ, Ὀὰϊ ἀραϊηβί δὴν δωῤ)οοίίϊοη οὔ {6 
{πουρσἂ (5 οἵ γεάβοη οὗ τηϑη (ἢν ἰουαὶν ῥτγοίδϑβί. 

Αἱ ὑπακοὴν τοῦ Χριστοῦ [38 σοηϊονα ἰδ υ864, θ6- 
σδυδο ὑπακούειν ἴαϊκα5. ἃ ροηϊίνα, δηα νογραὶ Ὠοθῃς 
οἴϊδθῃ δβϑυτηα [ἢ 6 486 οὗ (ἢ6 νϑγρ8 ἔγουμι ψ ἢ οἢ ΠΟῪ 
ΓΘ ἀοτγνοά. 

θΘ. καὶ ἐν ἑτοίμῳ ἔχοντες---ὐπακοή. Ιῃ ἐδ686 ΜΟΓαβ 
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{Π6 ΑΡοβέ]6 ρ]δί]ν τονογίβ ἰο (ποβ6 δ ἀρὰ ἴο αἱ 
γογ. 1. Ἔν ἑτοίμῳ ᾿ΑδᾺ δ σΏ ῆ68. ““ ἴο ἂνθ 1ἢ γοδαϊ- 
Π658," ἑτοιμῶς ἔχειν. 1 Ὠοῖ υῃίΓΟα 6 ΏΠΠΥ ΟσσιΓ5. ἰῃ 
1Π6 (ΟἸα881. 4] ψγιίθῦβ. ὙΠ 86η86, ΜΏΙΟΪ 15 ποί ΓᾺΠῪ 
ἀονεϊοροϑά, τὺ Ὀ6 ΘΧΡγοββθα ἴῃ {6 ἔὉ]Πονηρ ρᾶγα- 
ΡἤΓαβΘ : ““Ἧ 8 ΔΓ6 8͵80 ΓθϑαῪ ἴο ρυῃηϊβἢ 4}} ἀ18006- 
ἀἴθῆσα ἤθη (νὰ ὃ6 ῥτοβθηΐ, δηά) νυν βσθηθγαὶ ομό- 
ἀϊοησο 6 σομῃρο(6α :" ἴον (86 Αροβι]θ ἀ 6]! οδίου 
Βιηΐβϑ (αἱ [( 18 88 γοῖ ἱπιρεγίβοῖ. ὙΠ ἐκδικῆσαι ΤΑΥ͂ 
6 οοιηρᾶγοά νι (Π6 τοὰ ἐλγεαέθηδα, Δἢ ἃ Ξοτηθίϊ πῈ68 
ὀχογοὶδοά, Ὁ ἴ[ῃ6 Αροϑβ16 ; 8ἃ8 1ηὴ ἢ ο486 οὗ ΕἸ γτΏ 88, 
[Π6 ᾿ησαβίμπουϑ Ροβοη, δηα Ηγμηθηδιβ δηά Ῥῃιϊοίυ. 

ἡ. τὰ κατὰ πρόσωπον βλέπετε; Τί 18 Μ8Ὲ]] Γοπηδτκοά 
Ὀγ ὙΠΘΟΡΏὮΥ].. τῃδἰ (π6 ΑΡοβί]8 ἤθγα ἔθ γη8 ἴγοπι {Π6 
ἀοοοῖυοῦδ ἰο ἰδ ἀδοοοϊυοά, ἀηὰ 848 ἢ6 ἐῃγθδίθησ {(ῃ8 
ΤΟΓΙΘΙ, 80 ἢ6 σγϑῦικοϑ ἴἢ6 ἰαἰίοσ. ϑοῖηβ ϑδηίϊθης 
(ΟοιηϊηδηΐεαίοΓβ γοδά {ῃ15 αηημποιαξἑυὸ, οὐ ψ Ποὺ δὴ 
ἱητογγορδίίοη. Βαϊ 16 ᾿Δ(ζο. πιοάθ 18 [ΔΓ ΠΏοΓα βρί- 
στο, ἀπά 8υ1{40]6 ἴο [Π6 οοπίοχί, ἀπα ἀργθθδῦ]α ἰο 
{Π6 5ῖγ]6 οὗ 186 Αροβίϊῖθ. Τπθ 86η86 ἰ5: “" Ὧο γῪ 
{θη (ἐηκ 1 τσῃέ ἴ0) )υαρθ, ΟΥ ἔογιη δῃ δϑιϊπηδίοῃ 
οὔ ΓΒ ηρΒ ([. 6. σοΠΟΘΓΏΙΠρ 8η ΑΡΟΒί]6 οὗ ἴθδοῇδγ) 86- 
σογαϊηρ ἰο {π6 ομδιυαγὰ ἀρρθαγαποο Ῥ" ἨἩδρτα ἰἤογα 
18 8ὴ ονϊἀδηΐ δ᾽] υϑίοῃ ἴο {ἢ6 α]586 ἰφδοῆθγ, ψῇο ἴῃ 
ΡΟΙΒΟΏ, ΤΠ ΠΠ6Γ8, ἰθασηΐηρ, οἰοαυθησα, {π6 ᾿ηἤυθησα 
οὗ ψοϑ ἢ, Ὀἱγίἢ, γαηΐ, δηα αδἷἱ οἵδ ουϊναγαὰ 864- 
νδηίΐδροϑ, ΘΓΘ σΊΘΔΙΪΥ ΒΌΡΟΣΙΟΥ ἰο απ. δίοσγ δηά 
Βοβοηπ). 48ο {1} {Π6Γ6 18 ἃ γοίδγθησβ ἴἰο {Π6Ὸ δά- 
νδηίΐαρεβ οὗ Πανίηρ Ὀδθὴ οσοηνογίοἀ ὑπάον ΟΠ ΓΙ 58 
ΟὝΤΏ ΤΠ] ΒΕΓΥ, ΟΓ θαϊηρ,, ἰῃ βοη16 ψᾶν, γοαέεα ἴο ὨἸΠη, 
δε. Βυΐϊ (ἢ]8 β86θη8 ΨΘΓῪ ἱπηργοραῦ 6. ΟἿθ ΠΊΔΥ 
σορατγα {6 βϑαυίηρ οἵ (ἢγιβϑι ἴῃ 2οἢ. 8, [ὅ. ὑμεῖς κατὰ 
τὴν σάρκα κρίνετε᾽ ΝΜ ὮΘΓΘ 866 [ἢ6 Ὠοΐθ. 

7. εἴ δὲ τις πέποιθεν ἑαυτῷ Χριστοῦ εἶναι. ὍΤ}18, 
ἃρϑίη, 15 Θυ ἀΘηΈΥ ἰον θα ἀραϊηϑί (Π6 [2186 (Θ ἤἢ 6Γ5. 
Τη πέποιθεν αὐτῴ. Ἀοβοηῃ. {π|ηΚ8 ἰῃογΓῈ 185 ἃ Ηδϑ- 
Ὀγαΐϑῃ ; ἢ Ῥείηρ 80 806. ΒΥ ἐγιεδέϊηρ ΟΥ̓ ταοϊψίηρ 

ἃ ὧο Ἐροπδοηϊῃ.: ““ Ῥοδίαυδιηῃ [ἢ οαμ νϑδῖσο οὔηηΐα ποῦ πὶ (Ὁ γὶϑῖο 
δ δ)εοοῖα, (μὰ οἰΐδιλ πηδτηῦγα 856 χη: ορροηπρηίία ἴῃ ογάϊΐηθπὶ γὲ- 
αἱραπ,.᾽" . : 
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“ροη ἠϊπιδοῖ 15 (1 {π|η1)ὺ τηϑδηῦ ρ]δοίηρ γο δῆς α οἡ 
ΒΟΠῚΘ ΘΒΡ6614] ροΓ80Π8] τηϑγιὶ οὐὗὁἁ ἢ15 οσῃ : δηά {Π6Γ6 
ΤΔΥ ΘΓ Ρ8 6 8η δη{{}|6 5818 θθίϊιγεθη πέποιθεν αὐτῷ 
8Δπα λογιϑέσθω ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ΜὮδΓα ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 5] 68 οὗ 
λϊπιδοῖγ, τι. 6. σπιτποιιξ ΔΩγ βυρροϑίίοη ἴτοπὶ 6. Οἡ 
1ἢ6 Ἔχδοῖ ἔογοβ οὗ (6 σψογάβ Χριστοῦ εἶναι (Οιητηδη- 
(αἴογβ ἃΓ6 ποῖ ἀρτθοῖ. ὙΤμθορῆγν]. {πη Κ5 {Πδὲ βοὴ 
ροαϑίθά οὗ ὑδῖηρ δβϑρθοῖδι γ ΟἼΓΙ8 5 αἸ86 1068, 88 
μανίηρ Β6θη αὐτοσταί. ὙΠΙΟὮ πδῪ ῥγορδῦὶν δ6 ἴσα. 
Βαΐ να ψδηΐ {μ6 ἸΙρἢϊ Οὗ σΟΠ ΘΙΠΡΟΓΑΓΥ ὨἰβίοσΥ ἰο 
1Ππϑίγαία (ἢ6 οὐϑουγιίγ. ϑοιηθ δηίθηΐ δηά πιοάθγῃ 
Ο(οιιηοηίδίογβ {Π]ηΚ ἐῃαΐί Χριστοῦ εἶναι 53]ρη 165 10 
δ α πιὶπδέο)" οΥἹ Ομ γὶδέ : δῃὰ τι 18 ορβεγνθά ὃὉγ Τῇθο- 
ΡΠΥ]., {πᾶ ἤθη {Π6 ΑΡοβ(16 8ᾶγ8 οὕτως καὶ ἡμεῖς, ἢΘ 
Βρ6 8 Κ8 ὃψ οοπαφβοθηδίοη ΟἾΪΥ, 8ϊπ6 6 ἢ6 Μ͵ὰϑ ΨΊΘΑΙΥ 
ΒΌΡΘΓΙΟΓ. Βυΐ [15 866 18 ΨΘΓῪ ἢδαιβῆ. 106 ΟρΡΙΠΙΟἢ 
οὗ Τ᾽ ΠΘΟΡὮΥ]. αῦονα πιθητοηθα 8668 ἴο 6 1Π6 γι 
016, δῖπσθ Ὀγ ’( πα ρῇγαβθ Χριστοῦ εἶναι ὮΔ8 ἴῃ Ὀο(ἢ 
οἰαι868 ἃ 8686 ΔΓ τὩΟΓ6 ψοσΠΥ οὔ Π6 Αροβϑίϊθ. Ης 
ἢ ΝΟΓῪ Μ06}} βὰῪ Πδΐ ἢ6 48 (ἢ ΓΙ 8[᾽8. ἰὴ {ἢ} 5686 
ψΠΙσἢ (ΠΘΥ Δίῆχοα ἰο [ἢ 6 Θχργθβϑϑίοῃ, πιηδὶυ, Χρισ- 
τοῦ αὐτόπτης, ϑῖίησ6 ἢ6 δα αϑ ἐγἶν βΒαθῃ (ἢ γῖβί 88 [Π6Ὺ 
44, πϑιηθὶγ, ἰπ {πΠ6 Ἰουγηου ἰο ϑδιηδδοιδ. Ο {Π]18 
Ῥοϊηξ ἢ6 ᾽δ8 ἰοιοῃδα 1Π [8 ἔογῃιοσ Ἐρίβι16, 7, 8.. 
ΠΘΓΘ 866 (ἢ6 ποθ. ΤῊΪΒ νον 566 108 ἴο Ὀ6 σοῃῆγιηρα 
Ὀγ τλ6 ψνογάβ ἰο]] ον ηρ. 

8. ἐὰν τε γὰρ καὶ περισσότερον, 5. ΤἼΘ 86ῆ86 18 : 
“«ΝΑΥ 1{1 5ῃου!ά Ὀυδϑὶ βοιμον δὶ πιοσὸ ((Πδὴ 1 ἢᾶνα 
ἀοῃθ) οὗ τὴγ ροννοσ," 1. 6. “161 βου! δνϑῆ τηδία 
στοδίοσ οἷα πηβ ἤδη 1 ἢδνο δἰγθδάγ ἀοῆδ ἴο ἃ αἰ Π6 
ΘΟΙΊΠ15810η. ΤῊ15 (1 {810 |Κ) Ρ]ΑΙΠΪΥ 4|10468 ἰο ἰΠαΐ 
ἐξουσία ν᾿ ϊο ἢ γᾶ8 σίνθῃ ἢϊπὶ ὈΥ [ἢ ραογβοῃδὶ γεν ]δ- 
ἔοη οὗ Ψ6808 (Ὁ γίβϑε. Οὐκ αἰσχυνθήσομαι, “1 8ῃου]ὰ 
ποί 6 σοην!οἰρά οὔ (Δ]Ξ6Ποοῦ,᾽ Ἐ ογ ““ [66] {ἢ βῃδῃ,θ 
γγΠΟἢ ΔΟΟΟΙΏΡΔΠ168 [6 ἀοίφοίοη οὗ [Δἰβοῃοοά.᾽" 

Ιῃ τΠ6 ψογάβ8 ἧς ἔδωκεν ὁ Κύριος ἡμῖν ([Π6Γ6 18 ([ 
{1} Ρ]ΔΙΉ]Υ δὴ 4} 8] οὴ ἴο {Π}6 σοι! 88100 ρΊνοη 
ἴο Ὠϊπὶ ῬΕΓΒΟΏΔΙΪΥ ὈΥ ΟἸγίδί. ὙΠ πογαβ ζο]οσίηρ ᾿ 

ἘΞ 80 ΤΠΘΟΡΏΥΙ, : οὗ διαχθήσομαι ψεύστης ἣ ἀλαξώ». 
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ἄΓΘ, ῬΟΓΠΔΡ5 }1|8}}γ., Βαρροβθά ἰο ὕὉ6 ον}! δα ἀραϊηβὲ 
ἰ06 {4186 ἰοΔοἤογβ, Ψ ] ΠΟ86 ΠηθΆ81168 οῦο ἰουηήρά ἰη 
Ῥγάδ δηά νην, δηὰ ἰοηἀ 664, ηοΐ εἰς οἰκοδομὴν, Ὀὺΐ 
εἰς καθαίρεσιν, ΟΘΟὨΊΓΑΙΥ ἴο [ῃὴ6 ΑΡοΒέ1]6᾽ 5 οαγηθϑβί δηά 
ἢ Βέὸν 1] ΠΟΙΟΩΒ ἴῃ ἢ 6 ΓΟ Γ Ερίβι16, 14, 19 
ἃς 920. 

9. ἵνα μὴ δόξαν ἐπιστολῶν. ἬΘΓΘ ἰ8Β ΠοΓΘ ἃ γοιδγκ- 
806 6}}105185, ψῃοἢ ἀδροηάβ προη (ἢ ψγογάβ ἐὰν καυ- 
«χήσωμαι, ἰἱ. 6. “ἸΕΙ τῦοόγὸ (Ϊ 840) ἰο θοαβί. μέ ἐλὶς 
εὐ ποὲ ἄο, ἴῃ οτάον (ἢὰϊ 1 τῇδγὺ ποί;,᾽᾽ ἄο. Δόξω, 

“ φ66ηι, δε ἐῤοιισ ἐξ. ᾿Ἐκφοβεῖν ὑμᾶς διὰ τῶν ἐπιστο- 
λών, ““ἰοὸ Β|{ΠΚῸ ἀγα ὈΥῪ ΠΥ ἰοἰίογ,᾿᾿ πα] οἷν Ὀγ δή- 
νογιϊηρ ἴο [58 ἐξουσία, Δη ἃ Βροακῖπρ' ψΊ ἢ δας ΠΟΥ : 
ψὨ]Οἢ ΤΠ] ρ}166] Ὧη ᾿Ἰηαϊγοοῖ {Πτοδίθηϊηρ ἰονναγάβ {Πο86 
ΟΜ}Ο τγοϑιϑιθα ᾿ἴ. [{ ἀρΡρϑδγβ ἔγοπῃ {ῃ6 ψογάβ [Ὁ]]ον- 

. ἴηρ (ἢδῇ 1ἢ686 ψ6Γο (ῃ6 νοῦν νον 8 οὗ {Π6 [3186 τθδοἢ- 
6Γ8, ἀροη ψῃϊοἢῃ (ἢ6 Αροβίϊα ἤθγθ βαγοδϑί! δ! }ν Ρ[4γ3. 

10. ὅτι αἱ μὲν ἐπιστολαὶ, φησὶ, βαρεῖαι καὶ ἰσχυραί" 
ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς, ᾿ς ὃ λόγος ἐξουθενή- 
μενος. Τῆδ δγίίοϊα ἢδ8 ἤθγα {6 ἔογος οὗ {π6 ργο- 
ΠΟῸΠ Ροβϑβθϑϑῖίνθ. Φησὶ 566Π|8 (ο ΓΕΙῈΓ ἰο Β0Π)6 Οἤδ 
ΡῬοίβοη, ῇῆο, 85 Ἢ ΔΡρθδγβθ, δά υἱἱεγθα (ἢ6 ψογάϑ. 
Βαρεῖαι καὶ ἰσχυραὶ, ““ΜΘΙΘΉΓΥ δηά- ρον ΘΓ] ; δυςΠο- 
τιταῖῖνθ, ἱπῆαθπίῖα!." Μαδοΐίκη. δηὰ πῆλην Οοτμημδη- 
ζαίογβ Ὠοίϊς6 {86 .86 οὗ ἐπιστολαὶ [οἱ ἐπιστολή; ἃ8 ἴῃ 
{π6 [,Διΐη ερ᾿δέοία. Βαὶ ἐμπαέ ἀο68 ποῖ Πο]ά ροοά οὗ 
ἐπιστολή. ΤὮὨΠ5 1Π6 5] ΠρΡὍΪΔΙ, 85 36 οὗ οηδ Ἰοιξοσγ, 
Οσοὺ8 ἰη Αοἰβ 15, 80. 28, 25. Άοῃηι. 16, 92. [πάρφρά, 
1 σἂῃ ΠΔΓΟΪΥ Ὀ6 ργονθά {Πα (ἢ158 Πδα ρ]δοθ ἴῃ τῆ6 
ὉἸαβϑὶς 8] γα ΓΒ, Δηα 10 185 ΠΟΓΘ ΠΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο ἢᾶνα 
ΤΟΟΟΌΓΒΘ [0 1{, δίησα (Π6 ρ΄ υΓΑΪ, ἀπ βυσῆ σ8868 85 (6 
Ῥταβθηΐ, 18 οἴη ὑβρὰ [ὉΓ {Π6 δἰηριίαγ; δηά {Πδῖ ἴῃ 
411 ἰδηρυαρεβ. [{ ΠΔῪ ὕ6 ΟὈβεγνοά, {παᾶΐ {Π6Γὰ 15 ἃ 
δογί οὗ ὮγΡΈΓΡΟΙΘ, ΟΓ οχασρογδίίοῃ, εσοπηθοίοα ἢ 1. 
10. ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματος. Ηδτα (Π6 ρσαηϊῖνα 
οὔτπα ϑυθδίδηϊζινα 18 [ῸΓ δὴ δα]θοῖϊϊνθ, δηά {ῃΠδὲ ἔογ 
παρὼν κατὰ τὸ σώμα. ΤΠ ἀσθενὴς τηυδί θ6 ἰπίθΓγ- 
φγείθα ἴῃ βοοογάδῃσθ ΨΝ {Π6 βαρεῖαι δηά ἰσχυραὶ, 
1. 6. “ὁ ΠΑΓΓΙΘΒ ΜΠ 10 η0 Δ ΠογΙ ἐγ, ἀρ ΉΠΥ, ΟΥὉ νομπεν 
ΤὨ18 15 786} ν βϑυρροδβαά ἴἰο δ᾽] 46 ἰο βοηα ὈΟΩΠΪΥ ἱπ|- 
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Ρογίδοιοηϑ, ποδὶ ργοῦδθὶν ἰο ἴΠ6 ΑΡροβι θ᾽ 8 νῦν ἀἱ- 
τη ἰν6 βίαι ΓΕ, Δα ὈΠρΤΔΟΙΟυΒ 81. δηὰ ΤὩΔΉΠΘΓ. 
Το πρόσωπον 18 ιϑ64 ἴῃ (ἢ68 981ὴ6 Τ]ΔΏΠΘΙ 88 [ἢ6 
σχήμα οὔ (ῃ6 ΟἸαεϑιοαὶ τγιῖογβ, δηα {ῃ6 ΕἼΘΠΟἢ πηαΐη- 
ἑαὶπ (ἡ ὮΘΏΟ6 ΟἿΓ πι6η} σουπίθηδης6, ρΓΟΒοπσθ. 8686 
δίορῃ. Τιόβ. πη νος., δΔηα ΒΙοπιῆ. οη ἸἘΞΟΗΥΙ. ΤΏΘΌ. 
484. 

10. καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος, ““ Δῃα ἢ8 ψογ8 δΔηά 
ο]οσυϊίοι σοηίοιῃρί! 016, οὗὅὨ {ΠπῸ ἰονγεϑδί Ὄϑεπιδίίοη :" 
801 (ον. 1, 98. ϑοῃϊοιιβ. γοηθσϑ ἢ υἱϊα οέ ηιοέξοι- 
ἰοδι8. Οη τυἠαὲ 15 ἀδποίρα Ὀγν (ἢ6 ἴογη, ἰἤσγθ ἢ88 
Ὀδδη πιο αἰδουβδίοη. δοηια ΤΠ] ἰἢδι {[Π6 ΑΡοβέ]8 
Πδὰ ἃ νΟΥῪ ψοὰκ δηα βαᾳυθακιηρ νοΐοθ; οἴδογβ, δ 
ἢ6 δά δὴ ἱπηρϑαϊπηθηΐ [ἢ ἢϊ5 βρθθοῆ. Βοίῇ, ἰηάεδοά, 
ΙΏΔΥ Ὀ6 ΠσΟὨ]ΟΪΠΘα ; ΟΥ̓ ΜΘ [ΠΔΥ͂ ΒΠΡΡΟΒ86 ἃ ἴη68η δ6- 
ἄτθβϑβ, δὰ ἃ ρσγϑαΐ ἀοθίδος ἰὴ οἰοοιίοη : δη4, σοηβί- 
ἀδγίηρ [86 1{π|6 ρονοῦ ψδιοἢ {Π6 Αροβί6 ροβϑβϑϑβϑά 
οὗ ατϑοκ βῖγ]6, δηά {δαΐ ἢ18 ῬῃΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ΨΜᾶ8, ΠΟ 
ἀουῦει, Ἰάϊοι οὶ, ργονὶ ποῖαὶ, δηὰ ρορμίαν, ἐΐο ΘΧΡΓΘΒβ- 
βίοῃ (Θβρθοῖα ἶν ἤθη σοηβίἀογθα 88 {86 5δι γι δὶ 6Χ- 
αρρογδίίοη οὐ δὴ δάνθγβασυ, δηά Ὀθαγίηρ ἴῃ τηϊη {6 
(ϑιϊἀϊουβη688 οὔ [6 Οτροῖίκβ ἴῃ ϑιςἢ τγοβρϑοῖϑ) ψ}}} 
ποῖ 5660 βίγδηρθ. 

11. τοῦτο λογιϑέσθω ὃ τοιοῦτος, ο. Λογιϑέσθω 15 
Μ62]}} οχρίαϊπθα ὕὉγ ΤΠΘοΟΡὮΥ!. γινωσκέτω. Τῆδ ο6χ- 
ὈΓΟϑϑ0ῃ8 τῶ λόγω ηἀ τῷ ἴργῳ 16 (88 ἴῃ ἃ Πουβαηά 
ΟἴΠοΓ 64868) Ορροββά;; δηά δ παρόντες τηυβ Ὀ6 580}- 
Ὀἰἰεα ἐσόμεθα, ἴτοτῃ [ἢ6 νεγῦ β8υθ8ίδηςίνα ψΏΙΟἢ οο- 
ουγγοά ἴῃ [6 [ὈΓΠΊΟΙ οἶδιι86. Ἦ εἰ8. σοϊραγθδ ἔγοπι 
Οὐαρτγίδϑ : πρὸς ἀνθρώπους θρασεῖς πρὸς λόγους, καὶ πρὸς 
ἔργα δειλοὺς. ΤΠδ βοητπηρηΐ 18 {Π 18 ρΡαΓΔρΡἢΓαβϑά ἢ 

ὨΘΟΡΏὮΥΪ. : οὐ μόνον ἀπειλοῦμεν βαρέα, ἀλλὰ καὶ δυνά- 
μεθα παρόντες εἰς ἔργον τὰς ἀπειλὰς ἐξενεγκεῖν. Βυΐ 

Ὁ Ῥρευάο [λιοίαη, ἴῃ ἢὶ8 ῬὨΠοραίτγὶ8, σίνοβ {ἢ [0] οννίΩρ; ἀεβοτὶρ- 
εἰοη οὗ Πἷαι : ““ σογροῖα εγαῖ ρᾶγνο, οοηϊγδοῖο, ἰησιγνο, {του [[4]},᾿» 
ἢ. 6.8 μεῖγ, Ἔγοοϊκοά, δῃγνο]ηρ οὗ ἔουν ἔδεϊ δηά ἃ μα! . ὙΠογο ἰδ 
Ἠκ|6 ἀουδῖ, Πονγουογ, ὃ. ἐγίομδίξαἑ 1Β ὨΟ τηογα ἴο ὃο ἴαἰκοὴ ἴον ἴΠ6 
Ῥχδοῖ τοδαβιγε ἴθδη ἐγίοδοίατγίδια ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ δ 865 οἵ ἰῃε δχβοὶ νϑδίνε 
οὗ ἰδγοε οὔοἱεϑβ. [τ βεϑῖῃβ ἴο ἤανα Ὀθθῃ 8 ριόνογ ΐδ] Ἔχαρεγαίίοῃ 
ον οὨε οὗ νετὺ αἱπιϊπιέϊθε δίαἐτιγο. ΟΟπϑὶ ἀοτίηρ;, ἰοο, {πΠ6 Παηὰ Ῥνῃ]οἢ 
ἄτονν {}π|8 δἰκοϊοῆ, (ἤθγα σὴ Ὀ6 πο ἀουῇδῖ (δαὶ ἰΐ 15 ἱπ ὁπ οατὶοαίμγεο. 
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{}18 15 τηδκίηρ [ῃΠ6 ΑΡροϑβι16᾽5 ΘΧΡγΊθββίοῃϑ [ΟΓΘ ΠῚ1Π8- 
ΤΟΥΥ πῃ ΠΟΥ ΓΘΑΙΥ ἃγθ. Τῃθ 86η86 ἰ8: ““ 88 ΠΥ 
Ιοϊίογβ ἤαῦο δοθῆ (νῖ2. ἴδαν] 6585, γθργονίηρ, δυϊπογιίδ- 
ἔἶνα, δηά ἀδηοιπῃοίηρ Ρυ ἢ] 56), 80 ΤΥ ῬΓΘΟΒΘΏΓΘ 
δἠαίέ δο.᾽ 

12. οὐ γὰρ τολμῶμεν---συνιστανόντων. Τῆ6 Οοη]- 
τηϑηίδίοῦβ ἀο ποὶ ρεγοθίνα {π6 ἴογσγοβ οὗ 8 γὰρ ἴῃ 
{18 ραβϑβᾶρθ, ψηΐϊο 866 Π|8 ἴο Ὀ6 Ὠθϑεὶν (ἢ οὗ ἀλλὰ 
γὰρ ἴῃ {116 (Ιαββῖςδὶ σεακ ; α. ἃ. “ Βυΐ να νψ}]}} 5 Ὑ 
ΠΟ ΠΊΟΓΟ, βΐποθ ψὸ οδηποῖ νϑηΐζαγο ἴο. ὅς. Οὐ τολ- 
μώμεν, 1. 6. ““ΠΟῊ διι8{1Π6τ0}8, “Μὰ υδπέωγο ηοῖ,; 
“«“νγ6 σδηποί ὈΓΙηρ' ΟΌΓΒΟΙνΟΒ ; 285 Βοη!. ὅ, 7. 84 1] 
Οον. 6, 1., ψίθγο 866 {Π6 ποίθβ. Τῆ6 ἡμεῖς 15. 6Π)- 
Ρδδίὶς ; {Π18 (48 ΤΠΘΟΡἢΥ]. ψν 6 }} οὔβθγνθβ) Ὀείηρ 16- 
ν ] ] θα ἀραϊηβὶ {16 4186 ἰθσἤθιβ, ψῇῆο δχοθθαϊηρ]ν 
Ὀοδϑβίαα οἵὗἉ {Πϑιηβαῖναϑ. 

᾿Εγκρῖναι Δα συγκρῖναι ἅΓ6 Μ6]}] αχρ[αἰποὰ ὃὉγ Τῆθο- 
ΡὮΥ]. συναριθμῆσαι Δηα ἀντιπαραθεῖναι. ΤΊ ἰοτοα οὗ 
1Π6 ΤΟΓΠῚΒ [88 ὈΘΘη ἰΘΑΓΠΉΘΟΪΥ αἀἰβουββοα Ὀγ Ηδιηπιοηά, 
Μ}0 βῆονγβ (δἰ ἐγκρίνειν ἑαυτοὺς τοῖς ἄλλοις 5ΙσὨ 68 
“ἐ 8115 ἀσοθῆβθγσθ. δοθί θυ. ἀθἤηθ8 [ἴ σαέαϊορο αὐ πει- 
ΠΊΘΥΟ ἐπδοῦῸ, δοοίμηι πηι αὐο. Νιυτηθγουβ οχϑιηρ]68 οὗ 
(158 β'ρηϊοδίίοη ἅγα δα ἀπσοα ὈγΥ δίορῃ., ΤἼ68., Βυ- 
ἄφυ5, Ηδπηηι., Υ εἴ59., αηά δοηῃίθυϑ. [χ. ὍΤῆσ νοζγά, 
ἤοννονοῖ, οσσγ ὯῸ ΏρΓΟ αοἶβα ἴθ 16 Νον Τοϑίδ- 
ἴηθηῖ ; δηα (18 56 η86 οὗ 1 νᾶ8 ργοραῦὺϊν ἢοΐ νϑῦὺ 
[τ ]ΠἸᾶγ ἴο {6 Αροϑβί|6 ; ἴογ ψῃϊοϊ, γθᾶβοη ἢ 6 566 Π|8 
ἴο ἴανα τηϑᾶηΐ ἴο {ΓΙ ΠΟΓ Θχρ δίῃ 1 ὈΥ συγκρῖναι, 
σοῦ, ἐδουρσῇ 16 ρθηθγα! υ ἀδηοίαβ ἴο οογραγε, γεῖ 
88 ΘΟΙΠΡΆΓΙΒΟη 18 ϑυρροβοα ἰο 6 τηδάδ ὈΥ Γδηρὶηρ 
οδ]θοῖβ ἰοροίῃογ, δηὰ ὈΥ π6 5146 οἵ δδοῖ οἰ, 80 ιἴ 
ἤδΓ6 πλιιϑῦ ἤν {Π6 ὈΓΙΏΔΡΓΥ 86η86, ὯΟ 1468 οἵ σοιῃ- 
Ῥδγίβοῃ δϑίηρ ἱποϊιἀθά. 11 15 ονϊἀβθηΐ, ἴοο, ἐδμδέ 
ἸΥΟΉΨ 18 σουσῃοά τηπδγ [ἢ6 ΘΧΡρΓΕΘβϑίοῃ. 

Τῆς ἰογη συνιστάναι, σοπιπιοηα, ἣαλ8 Ὀ6Θη ὈΘίογθ 
{τοαίθρᾷ οἡ. Τῆδαὶ {δα ἴδἰβα ἰθδοῆογβ ἀϊὰ 50, δηά 
Ὀοδϑβίαα, οἵα νϑγὺ σγουῃά ββϑὶγ, οὗ {Π6]Γ ἸδθουΓΒ ἴῃ 
Ργοραρδίηρ [ῃ6 (ὐοϑρεὶ διμοηρ ἔογαῖρ ὨΔΌΟΠ5, (Π 6 Γ6 
18 ΠΟ Γοᾶβοη (0 ἀουΡι. 
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Τῆς ποτά5 [ΟἸ]οννίησ ἀλλὰ αὐτοὶ---συνιοῦσιν σοηϊδίη ἃ ΤΟΙῪ δοῦϊθ᾽ 
ἀϊοῖ, ννῆϊο ΒΒ! νοι]ὰ ποῖ ᾿δτὰ Ὀδθη ὑηνοσίν οὗ 1 πυσγάϊάἀοε Ὠΐτηθε}Ἐ, 
ὙΠΕΓΟ 18, Πούνεν ον, 88 ΓΠπεοαογεῖ Γαι ΔΓ ΚΒ, δοτὴθ ΟὈΒΟΌΓΙΥ : βηὰ τῆ ΐα 
ἦθ ΣΡ γ (1 τ] Κ) ατιγ δυιϊοα Ὁγ (μαὶ Οοτητηεηίδίον ἴο ἴα Αροβι]θ᾽ 8 
ὈΔΟΚνναγά 685 ἴο ἀραὶ ἴυο ῥ᾽ νυ τῃθ πη. 'Γῇε οὈδουγίῖγ, ἤονγα 

, τον, 68 (48 υδῖ18]} οσοδϑϊοηθα χηϊι ἢ νΑγ εἰν ΟΥ̓ ἱπτογρτείδιίοη, δπά 
(88 8 ποῖ υπηίγεαιθεηῖὶν (ἢ6 6886) 8026 νδγίεῖυ ἰὴ (ἢ γεασέηρ, νἢϊοῖ 
ΤΩΔΥ ὃὉς Αἰ ΠΥ δδογὶ δεὰ ἴο ἴῃ τηρεῖ ποαϑ δἀορίοα ΌΥ {Π6 ΘΑΓΙΥ ΠἰὈταΓΙΪ ἔῸῦ 
εἰεαγίηρ; (ἢ 86εη86, ἱποιιρὴ [ἢ6866 (48 ἸῺ ὭΔΩΥ ΟἴΠΕΟΥ 64868) ὙΟΙΘ 
Γαδ δηουρῇ. Α ἴεν δηἰίεης Μ55. (ῃοϑὲ οὗ τπεῖ ἱπίογρο]αίθα); 
δηὰ {ΠῸ Ὑυ]ρ;., οὐὶὶ [᾿6 ὑνογβ οὐ συνιοῦσιν' Ἡμεῖς δὲ. Βαϊ (Ὠΐ8 -ἰ8 
ἀϊεοουπίεηδησεα Ὁγ ἴῃς δηϊθηϊ Ὑοσβίοηθ, ΟὮγγ8., δηὰ {Ἰ6 οὐ ον 
ἘΔ ΟΥΒ δπὰ Ὀοιρτηεξηϊαΐζογβ, δηὰ ἷἰβ ᾿]ΙηΪν ἃ ραγααϊοτέλϊοεϊΘ. Ηδὰ 
ἴΠ)6 νογάβ8 ποέ Ὀδει) τυυτοη ΌΚΥ ἴῃ6 Αροβῖΐθβ, πὸ οπα νου ὰ ἢδνθ 
ἰπουρῶι οὗ ἐπϑοσιίην ἴΠδ ; ννΠοΓΘδ8, 88 (ΠΥ βίδηδ, ἰπ6Ὺ ἕδνα Ὀθθ 
τπουρῶι τὸ ἰηνοῖνε δοηθ αἰ Πουγ ; δηὰ ἡόποθ νγ8 ΓΏΔΥ δοοουηῖ ῸΓ 
ἐποὶγ οπιϊξδδίοη. ΑΘ ἴο ἴδε αἰ )σμίέψ, Ἀοννονοῦ, 1 ΘΟῊ ἔδ88 1 866 ἰξ ποῖ, 
Τῆδ σΟὨϑΙΓΙΟΙΪΟη ἰ8 90 ΠΊο ΘΓ οἶθαν, δὰ (ῃ)6 βϑηϊζιηθηῖ ὈΥ͂ πὸ 
Τ]ΘΔ 8 οὔβοιθ. Ὅὴδ6 ννογ8 8Γ6 ννε]] γοηάογοα ὈΥ  εἴ8. : ““ ἢ}}} νετῸ 
δεγηρῖ ἴρϑ08 ἴῃ ϑδοιγεῖ ἰρϑΐθ τηϑ[θηΐ68, οἵ βειηδῖ ἴρϑοϑ δ δἱπγαί ἱρδὶβ 
ὈΟΙΏΡΑγαηΐθθ, 0 ἰη(ε] ]Πριηῖϊ αυϊοαυδι), ἱ. 6. δι τὶ οἵ 1ηῆαιὶ.᾽" 
Ῥῃμῃοῖ., Ὠονγονοσ, δηὰ Βοβ, δηὰβ α'80 βοιηθ γϑοϑθηΐῖ (οιηῃιηθηϊδίοσβ, 84 
Ἀοδοπῃ. (δυρροτγίοα Ὁγ Βεηρεὶ δηὰ Κυρκο), (Ὠϊηῖς (παῖ ἴῃς Αροβίϊ8 
9 δρεδικίηρ οὗ Βἰχηβεὶΐ, δηά ἠοῖ {Π|π ἴα]56 ἰδδομεῖβ. ὙΠΕῪ (Πἰηϊ τηδὲ 
ἴἢ6 ΡὮΓΑΒΕ ἐο πιδάβιγα οπεβοὶ ἐν οποβϑεὶ 'β τοθδηῖ ἴο ὄὌαργεβδ πιοαάξείψ, 
δηά {παᾶἰ συνιοῦσι» 18 ἴΠἸ6 μαγιϊοἰ μα ἀδίῖνα ρ] γα], οὐ σννιοῦσιν, ποᾷ 
εοὐξῥ' ἐὴε ιυδε, Βαϊ ἴο {{Π||8 Θϑοὴ86 (6 αγέϊοίθ ννου]ὰ Ὀ6 ἱπαϊβρεηβαῦϊς, 
ΤΙ οοπηγῆοη ἰηϊειργοίδιίοη 15 ΔΌΪΥ ταδϊηἰδἰ πο ὈὉῪ ατοῖ., δὰ ἢαβ 
ΒΌΓΕΪΥ ποιπίηρ; οὈὐεο(ί Ομ] 6. 'ΓΏ6 ΟὨἱΪγ αἰ ου]Υ 18 ἴῃ συνιοῦσιν, 
Φν ἰ Οἢ ἰηνοϊνοβ δὴ 6] 058, που ποῖ ποεαυδηΐ ἴῃ ΟΥὨΕΙ ϑἰμἐ αν 
ὉΟΣ8, ΠΟΥ ὄυθῇ ἴῃ ἴπΠ6 ομδ ἰη φυεϑοίίοη,. Τῆυθ Μαίί, 18,18, 14 ἃ 
15. καὶ τῇ καρδίᾳ οὐ συνῶσι. Μαικ 6, δΦ. οὗ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς 
ἄρτοις" 7,14. 8,17. οὔπω νοεῖτε οὐδὲ συνίετε ; ὃι 2]. πῶς οὗ συνίετε; 
δἃηὰ οἵϊιοῦ μίδοθβϑ, ἰπ τῆ ον (Π6 νοΓὉ 19 8664] ΔὈΒοΟ] 6} γ, δηἃ δοῃγ6- 
1Ὠϊπρ᾽ 'β πγεδηΐ ἴ0 θὲ 50 766 ἔγομῃ [ἢ οοηίοχί ἴο οοαμ[εῖα [ἢ 8666. 
Ἡετε νὰ τηυϑί Ξϑυρ0]}Υ ἐν ἑαντοῖς ἑαυτοὺς μετροῦντες, ἷ. 6. ““ ἢ ]]6 {Πὸγ 
6 τηδᾶϑυγα {παιηδοῖνο8 ὑν ἐλδηιδείθοβ ΟὨΪΥ, δηὰ ῃοὶ υνἱτἢ ἴῃ 6 ἐγμβ 
Αμοβίϊοβ, {ΠῸ  μεγοεῖνα ἡρί ννῆαϊ ΠῈῪ ἀγα ἀοΐηρ, δηᾶ (ἢ 861{-ἀε! βίοι 
ἴηῖο τυ ίοἢ (Π6Ὺ τὰ Ζ8]1δὴ ;᾿ τ Ὠοἢ 186 (ἢ6 ργθαῖθϑί σηδυῖς οὗ [Ο]γ. 
διισὰ (1 οσοποεῖνε) ἰ8 ἴΠ6 βϑϑηι θη ἴῃ6 Αροβίϊα τηϑδηΐ [Ὁ ΘΧργεβϑ. 
Απὰ τ ι.6 ΟἿ σοπηο νεγρίοη 8 β βη οί θην ἀεΐοηἀο. ΤὨδορῆν!. 
ῬΟΓΥ͂ νν6}} ραγαρῆγαβεθ (ἢ8 ; ἐκεῖνοι οὐκ ἀξιοῦσι πρὸς τινας τῶν ἄλλων 
ἀνθρώπων συγκριθῆναι, ἀλλ᾽ αὐτοὶ ἑαυτοῖς συγκρίνονται καὶ ἁμιλ- 
λῶνται πρὸς ἀλλήλους, καὶ οὐκ αἰσθάνονται πῶς εἶσι καταγέλαστοι 
τοιαῦτα ἀλαϑομενόμενοι. ᾿Εκαστὸς γάρ δαντὸν κρείττω λέγων, 
τὸν ἕτερον καταβάλλει᾽ καὶ οὕτω πάντες δι ἀλλήλων εὐδόκιμοι φαί- 
γονται" ὅπερ γελοῖον ὃν οὗ συνιοῦσι» αὑτοὶ. . 

Ατηρηρ ἴε ὨυΠΊΘΓΟΙΙ8 ρᾶδβϑαρθθ οὗ {{| ΟἸδϑϑίοδϊ νυγ γα νυ Β Οἢ 
ἵψεις. ΠΕσδ σοιημαγεβ ΠῚ {|ὲὸ ργοϑθηῖ, ἴπ6 οϊ οννῖ πο ἃγα ἴπα ὑγοβϑῖ 
Δρροϑῖῖθ. Ηογ. ἔμ. 1,7, 98. δεηβοᾶ ἂς ἰτὰ, ᾧ, 51. Νοη μιῸ (αβι]ρ 

ΨΟΙ,. ΥἹΙ. Ἐ 

ω 
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ἔπο (6 πηεἰτίβ, 6 ᾿ραιιπ) ργο]οῖβ. [ἡἷνν. 8, ὅ4.,, 3. οὐΐυ! 18 86 δ᾽ ἸΤοσιπὶ 
ϑι10 ἰῃ δο8 πηδϊίθῃδ οὐΐο. Οεἶβ. ἂρ. Οτὶρ. ρ. 180. σκώληκες εἰσιν ἐν 
γωνίᾳ τοῦ ἐν τῷ βίῳ τῶν ἀνθρώπων βορβόρον, ἑαυτοὺς μὴ μετροῦντες, 
καὶ διὰ τοῦτο ἀποφαινόμενοι περὶ τηλικούτων, ὡς κατειληφότες. 
Αγίβῖοι. Ἐμπεῖ, ὦ, 12, τῇ γὰρ αὐτῶν ἀκακίᾳ τοὺς πέλας μετροῦσι, 
ὙΥἰοἢ ΓΕ 48 Οὴ6 οὗ δὴ ᾿οιηεῖν δάαρε οὗἨἉ ΟἿΓ ον ΘΟΙΠΙΓΥ, “ (0 
ΤυΘΑΘΌΓΕ ΔΗΟΙΠΕΙ ΡΕΙΒΟῺ δ ΘΟΥῺ ὈΥ̓ ΟΠΕε᾿Β ον Ὀυ 8061." ῬΙαΐαγοῖ ὦ, 
540 κ. ὅταν δὲ μηδὲ ἀπλῶς καὶ καθ᾽ ἑαυτοὺς ἐπαινεῖσθαι ξητῶσιν, 

., ἀλλ᾽ ἁμιλλώμενοθε πρὸς ἀλλοτρίους ἐπαίνους, ἔργα καὶ πράξεις ἀντι- 
καραβάλλουσιν αὐτῶν, ὡς ἀμαυρώσοντες ἑτέρους, πρὸς τῷ κενῷ βάσ- 
κανον πρᾶγμα καὶ κακόηθες ποιοῦσι. Τὸν μὲν γὰρ ἐν ἀλλοτρίῳ χορῷ 
πόδα τιθέναι περίεργον ἡ παροιμία καὶ γελοῖον ἀποδείκνυσι" τὴν δὲ 
ἐν ἀλλοτρίοις ἐπαίνοις εἰς μέσον ὑπὸ φθόνον καὶ ϑηλοτυπίας ἐξωθον- 
μένην περιαντολόγίαν εὖ μάλα δεῖ φυλάττεσθαι. 868 )ῖο ΟΠ γΥ5. 618 
οὐ) εἰϑ.58}0) οἴη {πε οἰ ον ρ; ΓεμαΣΚ : “ δὶ χυΐβ φιλαυτέαε νἱτῖο Ἰαθο- 
χα, εἴ ὑΓε διτοιαδηιίδ γηδρηἱ Ποὺ 46 86 'ρ80 5εητ1, 18 56 πγοίῖταν τορι ϊὰ 
1.βενϊὰ οἵ μαπιδοὰ; ρυεγ οἱδὶ τρδρηιϑ νἱἀοῖυν, ἀοηδς 56 οἰΓου ,8ρὶ- 
Οοἰεὴβ νἱγοβ νἱἀογίῖ, ϑυδίηᾳυθ οὐτὰ ἱἰἰογαπι δβίδϊυσἃ σοι ραγδνοσῖῖ: 
ρδευάΐαροκῖο!! (τ ἰίδοὶ σοτηραγβῦδηϊ 86 ᾿μ508 5]δὶ ἱρδὶ8 : οἱἱπὰ ἀΐδ8- 
οὐμμ} ξαϊοηυθ, σης ἐοοίΐοταα ; οἸϊτλ ρυδιΐ, πυης Υἱγὶ ; οἰΐπι ρϑυσοβ 
ΒαΑθυΐπγ08 ἀἰϑοίρι 08, ἤλιῃς τι 08 ; ἜΡΡῸ τηϑζῃὶ ϑιμιι8. ἢξες οοτ- 
Ρϑιδῖϊο οὐαῖϊ [4] }]ὰχ, ργανϑ εἰ διυ ἰδ." 

18. ἡμεῖς δὲ οὐχὶ εἰς τὰ ἄμετρα καυχησόμεθα. ΤΠ 
8816 ΠηΘίΔρΡὮΟΥ 18 ἤδγα σοπιϊπυρά: ᾿πουρῇ {ἢ γα 18 
ΒΟΙ6 ΟὈΒΟΙΓΡΙΓΥ, ΔΓ151}06’- Τγοτλ ΠΠΔΓΒἢ Π 658 [ἢ (6 τηρίᾶ- 
Ποτ, δηἀ δχοββϑβῖνα Ὀγανιν ἴῃ {πῸ οχργαββίοη. ΤΏΘΓ 

15. ΘνἹ ἀΘΉΕΥ ἃ νοῦ ψαπίηρ ἴῃ {{|Ὲ6 βϑοοηά. οἶδιιβ6. 
ϑοιηθ σϑορηΐ (οιημηρηίβδίογβ, ἃ Μοῦιβ δηα ποβθημῃ)., 
ΒΌΡΡΙΥ “ ρἰογοίαπη συθγο." Τῇ ἰγυΐῃ 18, καυχησό- 
μεθα τηιιδὶ Ὀ6 γερεαίδβα. Αἱ ἄμετρα ταιϑὲ Ὀ6 ΞΒρρ 16 α 
μέρη: Ὀυ 11 156 ῃοΐ πϑοθββᾶγυ, ψ ἢ Μοῖὰβ δηαὰ Εο- 
586ΠηΠ).,) [0 Τη(ΘΓρτοί ““ ἀχίγα ἀἰοσθϑίη πηϑϑῖη," ψῃϊοἢ ἰδ 
ἰοὺ ἔογπια]. 1Π6 β8θπιϊπηθηΐ ᾿πιθη δα 18 δἰ ΡΙῪ {}}15 : 
“1 ν1}} ποῖ Ὀοδβί, οσ 86εἰς ρίογυ ἰῇ τγοϑρθοῖ ἴο ΔῃΥ͂ 
Ῥδγίβϑ Πγίμϑὺ ἤδη (ἢ6 [ἱπη1ἰ5 (σοά Πδιἢ αβϑίρποα τὸ 
ΤΟΥ͂ ΘΥΔΗΡΘΙΙΟΑΙ ἰΔθοιιγβ." Τα ποχί Ψψονάβ κατὰ τὸ 
μέτρον του κανόνος οὗ ἐμέρισεν ἡμῖν ὃ Θεὸς μέτρου ἅτα 6ΧΘ- 
βείςα] οὗ 6 ργθοθάϊηρ, δηά εἰἸογα 18 βοπηενῆδί οὗ 
Ρἰθοπϑβη) ἴῃ {18 Θχργθβϑίοῃϑ, ψ ἢ ς ἢ, ΠΟ νΌῚ, 18 ποῖ 
ὉΠ Β014] [ἢ δία] δὺ οα565. 

- Ἐ ΤΏΘ ΡὨΓΑΘΘΟΪΟΡῪ 18 (ἢπ5 1]ϑ[ταϊοα Ὁγ Ἐοδθητῃ., ἔγοπιὶ ΜΟΤῺΒ : 
“ Ἰζανὼν Ὦ. 1. εθῖ οεγίατ, Βηϊίϊυαας ἀοοϊοτί βραιίαπι, υὴ0 νεσῦο 
ἀϊαοεεῖς; οἱ ἰδζκατὰ τὸ μέτρον τοῦ κοινόνος καυχᾶσθαι ἀϊεΐτυν, φυὶ ἴπ 
ἰδηΐυτ ρου δίαγ, ἴὰ ἀυδηιπὶ δυὰ ἀϊοσεθϑῖ5 ραϊεῖ, δἶνα ἰηἴγα δ 65 δυδὲ 
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ἴω 10 νΌταάβ ἐφικέσθαι ἄχρι καὶ ὑμῶν {6 Γθ 1Β 8η0- 
ἔμ 6" ΠΠρ819. Ὗ᾽6 τπαυϑὲ ἀπαογβϑίδηα ὥστε, ἀπ ΒΌΡΡΙΥ 
“δοπῃῃθίἢίηρ' (0 σοτηρἰοἷρ [Π8 86η86 ἔγοιῃ [ῃ8 ριβσβαϊηρ, 
85: ““ Αηά [Π686 1Π}}18 ἜΧτΘηα 80 88 (οΟ γοδοῇ θνρῇ [0 
φοι. Οἔγου ἐπεγρίοῦς 1 τηδῪ 7080} Ὀοαϑί." 

14. οὐ γὰρ---Χριστοῦ. 'ΓῊΙΒ νόΓΒ6 18 ρδιύ θη ΠΟ [08], 
Δηἀ ΘΧρ]Δηδίουυ οὗ ἐπ6 ργεοθάϊηρσ, ὙΤ|ια ρῆγαϑα ὑκὲ- 
ρεκτείνειν ἑαυτὸν 18 σοιηραγοά ὃγ (Π6 (πη δίοΓΒ 
ἢ (ῃ6 ατεοκ ὑπερπηδᾷν τὸν ὅρον, ὑπὲρ τὰ ἐσκαμμένᾳ 
πηδᾷν. (ΟἸΠ6Γ “δίσν!ν ρἢ ΓΆ868 ΠΠΔῪ ὕ6 Β66ῃ ἴῃ ΡΟ] ΠΣ 
Οὐυοα. 8, 161.), δΔηἀ {ποτγϑίογο 10 νν 61} σογγαϑροηβ 9 
ἴΠ6 εἰς τὰ ἄμετρα καυχᾶσθαι αἴ νογ. 18. Αἱ (Π6 ψοτάβ 
ὡς μὴ ἐφικνούμενοι εἰς ὑμᾶς βοιηᾳ6 Οὐ ἴς8 5[υ 206. 
ἽΜοτυβ οοπῃ)θοίμΠΓ65 αἷς οἱ μὴ ἐς. Βυΐ ἢῶ0 σὔδηδα ἰ8 ἢ6- 
Θοϑδᾶσγ. Τἢδ6 ργθβθηΐς γθϑαϊῃρ' 18 4116 δοοογάδηϊ ἴο 
1ῃ6 δίγ]6 οἵ (6 ΑΡροβϑίϊα:. Τῇθ βθῃῆ86 ἰδ: “88 1 ν6 
ἀ)ὰ ποὶ τεδςῆ ἴρ γοι!,᾽" 1. 6. 88 1 οἷν δουῃάδγιε8 ἀϊὰά 
Ὡοΐ Ἔχίθηά 80 [ὯΓ 88 ἴο σοι ργθῃρη νου. ὌΑχρι γὰρ 
--Ἰριστοῦ. “ον  δἀνδησθὰ 88 [ἌΓ 858 γοι 8150, ἴῃ 
(ργθδοῃῖηρ) {πΠ6 (ο8ρε] οἵ (τῖϑι." ὙΤῊ]8 νϑγρ 18 οἴϊθῃ 
9864 10 δοιρίαγα ἢ δη εἰς ΓΟ] ον ἱηρ ; 885 ἴῃ Μαῖίί. 

14, 928. ΤαΚ6 11, Φ0. οι. 9, 81. ῬὨΠ]. 8, 16. νν οσρ 
566 1Π6 ποῖθ8. Τῇ γϑγΡ Ρυόροῦν ἠθηοίβ8, 845 ΘΓ, 
8η αγτίυαί ξνϑέ αἴ ΔΏΥ ρίασα, ΕῸΓ (ἢ6 Αροϑι8 ρ]δί ἢν 
816465 ἴο τἢ6 τίρῇῆξ οἵ ργε-οσοιραηον. , 

15. οὐκ εἰς τὰ ἄμετρα καυχώμενοι ἐν ἀλλοτρίοις κόποιρ. 
Ψαίεν ἤδγ ροϊηΐδ 88 1 καυχώμενοι 6 Γ6 ἀδρεηάδηΐξ οἢ 
εἴα 181} νϑῦγβθ.0 Βυΐ ὈὉγῪ ψῆδὶ νοῦ 2 Καυχησόμεθα ὃ 
Τραῖ, ἤοννονοῦ, 6 ΓῈ ἤάγβῆ. [{ 15 Ὀοι(6Γ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ 
{Π4 1ηῆ68 Αροδι]α ἤθγθ, 8ἃ8 οἰἴΐβῃ, ϑοραγὰίδβ {Π|6 μαι - 
ΕἾΡΙ6 ἔγοτῃ {ῃ8 νοῦ ; οὗ [Π6 ρει οἱ ρα τΔῪ 8 ἃ ΠΟ- 
τηϊηδίίνυϑ ροηάθηβ. ΓΓΏΘγο 18, ἤονθνεῦ, 8η ϑραπαίερ- 
δ, ΤΠ6 ΑΡροβί!θ γθδιιπηθβ {Π6 βϑηϊπηθπί οἵ νϑγ, 19. 

ἀΐωθοθβθοβ, Τὸ μέτρον δυΐδιῃ τοῦ κανόνος ἐϑῖ τηορυ.8 861} ΓΩΘΏΒΌΓΑ, 
υξ οοηβίαί ἀεβῃῖτο δηηθὶῖα, αὐ πιιης εδὲ ἀοβηϊϊἢ} δραζίτα, αἱ δὶ 
δορῖοῦ μεμετρημένον κανόνα αἰχίϑθεῖ. Εδξ ΕΓΡῸ μέτρον ρεηαβ, 
κανῶν Βρεοῖδθ, 4818 βρϑοῖδ ποιῃϊπαδηάδδ ρβεηυβ δοουγείϊιι5 ἀεδηίτυῦ, 
᾿ᾳθεῖα ποιοί πδί τ μέτρον Ὠθης ἰη ΕΠ ρεπιίίιτ 811. Οὐδγε εἶνε αἷοαὶ 
μέτρον δοϊυτω, δἷνε κανόνα 50] 1}, οἶνο «έτρον τοῦ κανόνος ΞΟΠ) ηξδῖ: 
πΡ ν}86 εδάδι γε8 θα ργιγηϊζυγ.ἢ 

Ἢ : ᾿ ἐν ΤᾺ ᾿ π ῷ ᾿ 2 
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ἴῃ ογάδγ ἴο ἱῃρταῖϊς δῃοίμογ οἡ ἰΐ : “ Ἧ3ἅ ἀο ποΐβοαξεί. 
Ὀανοπά οἷγ 1118 ΠΡΟΏ ΟΥΠΘΓ ΠΊ6Π 8 ἰαθοιιγβ." Ηογα 
{Π6γὰ ἰ8 δὴ εν ἀθηΐ δ υϑίοη ἴο [π6 ξαίδ6 ἐθασίογϑ, γῆ 0 
ἢδά δοίυδὶϊΥ ἀοηα 1ἢ18 ἂἱ (οσπί. ὍΤῊΘ βοημέϊπιθηξ 18 
ἴοο οὈνϊοιι5 ἰο προϑά δχρἰδηδίίοη, εῖβ. σοπιρᾶγοβ 
Ηοτν. 1 Ερίβέ. 190, 12. Ταῦογα ΡῈ Γ νδουυπι ΡΟΒΕ1 ν68- 
τρία ργίησερ8, Νοη δ᾽θηᾶ πΠ1|60 ργϑϑϑί ρϑήβθ. 

Ι͂π (Π6 ψογά8 ἔ!] οσίηρ {Π6 ΑΡροβί]α πἰπί8 δ {{16 
φεθί ΜὨϊοἢ Πα Ὠοραά ἴοΣ ἴγοπ [118 ἸΔΡΟΙΓβ, ὨΘΠΊΕΪΥ, 
ποῖ ΠΊΘΓΘΪΙΥ ΔΟσθρίδησ6 Δη4 Ὠοηοὺγ δὲ (ονϊηίῃ, ὑυϊ, 
οἱ πιογθ. ᾿Ελπίδα δὲ ἔχοντες, ““ 7 ἤδνθ, ἸὩοΓΘΟν ΘΓ, ἃ 
ΟΡΘ αὐξανομένης τῆς πίστεως ὑμῶν ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι, 

ΠΔΠΊΟΪΥ, {Π4| 88 γοῦν ΤἈΠ ἢ ἸΠΟΓΘΑΒ868, 1. 6, 88 (ἢ 6 ῥτγο- 
ἐδϑϑίοη οὗ (ἢ (ὐοβροὶ Ἔχίθηβ (γι 6 Γ διηοηρ γΟιι!, ὅζα. 
ΤἼῊ6 Αροβίία 866 Π18 0 ἢδνθ ἰῃ νίαν (ῃ6 ΓΙ Π 6. ροΓ- 
[δοίης οὔ τ6 (ἈΠ ἰη βοπιθ, δηα {ἢ οχίθηβίοη οὗ [ἴ 
ἴο οἰ 6ΓΒ δ ἢἰ5 πδχί νἱϑίξ ἴο (ογιηίῃ. Τῇ ἜΧργθϑ- 
ϑίοη ἐν ὑμῖν μεγαλυνθῆναι 8:16 8. ““ ἴο 'ρϑῖη ἰδπηα δηά 
σίοῦν Ὀγ γοιι," ΠδιηθΙυ, 88 [6 θϑοῆ δι Ἰ.80}ν ΠΊΔΥ ὈῪ 
4Ππ6 ἱπιργονοπηθηΐ οἵ ἢ]8 ΡῈ 118. [ἢ μεγαλύνεσθαι, ἐο δὲ 
»γαϊσοά ἴον, σοΐὲ πομπομν" ὃψ, ἴὮΘΥα 18 ἃ βογτί οὗ Ηϑ- 
ὌΓΑΙΒη ; δηα {ἢ 8 186 4380 Τὁσσιγβ ἰη Αοςίϑβ 19, 17. 
ῬΗ]]. 1, 20. δηά ϑ8οπιοίιπηεβ ἰῃ ἰῃ6 Ο]ἀά Τοβίδιηθηί. 
δ66 ϑοῦ!ουβ. [χχ. Νον. οἱ νεῖ. Ταβί. 

1δ. κατὰ τὸν κανόνα 8,168 {Π6 58 Π16 88 δὶ ν6γ. 18.. 
ὨΔΙΊΘΙΥ, “ὙΠ ΤΥ 1ϊπ|1ῖ18, Δα δοσοΓγάϊηρ' ἴο ΠΥ }ι1ι81 
τ ρο . Εἰς περισσείαν 18 ἴο Ὀ6 σοῃδέγιιο ΨΙ μεγαλ. 
τὰς 8 5η1Η68 ““ δὰ Δρυπαβης πὶ τ|84116 ;᾽ δὴ δάνογθιαὶ 

ΓΆ86. 
᾿ 16. εἷς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν εὐαγγελίσασθαι, ὅζο. ΓΠΘ 
τοηϑβίγιοίοη οὗἉ {ἢ688 ννογάβ 15 σῦβουγα ; {Πουρῇ 1 18 
ποῖ ἰουο θα οη ὈΥ ἴπ6 Οοιτηπηαπίδίογβ.Ό Αἰ εὐαγγε- 
λίσασθαι 1 ψουϊά Βιιρ0})γ ὥστε, ψ ΠΙοἢ 15 Θαυϊναϊοηϊ (0 
εἰς τὸ, Νον εἰς τὸ οἰΐοηῃ ἀξδηοίο8 γοδΐ. ΤῆΘ 5686 
ἩΠογοίογθ 18: “ὙΤἢ6 τσϑϑ}] νοῦ 1 Πορα [ῸΣ {Πϊ5 
διυυπάδηϊ βυςς 688 οὗὨἨ ΤΥ ᾿ΔθοιΓβϑ διηοηρ γοὺ 18 εὐαγ- 
γελίσασθαι (8εἰϊ. με) εἰς τὰ ὑπερέκεινα ὑμῶν, “41 Γ΄ 
ΠΠΔΥ βργεδα {ῃ6 (ὑοβροὶ (ίο [Π6 προ θεω γου.᾿ 
Το τυλαέ ρατί (6 Αροβέ]6 ἤθγθ δ᾽] υἀθ5 να σὰῃ ΟἿΪΥ 
ςοπ]θοίατθ, Ἐοβοθημῃ. οὔβεῦνθβ, (αὶ 48 (πΠ6 ( οὐἱη- 
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ἐίΔη8 οαγγίθ ἃ οἡ οδχίθηβῖίνο πανί ραίίΐοη δη ςοπη- 
ΏΘΓΟΘ, (ἢ6 ΑΡροΒ(16 Ποροά (μδὶ δοπηθ (ἰἀἸηρ5 οὗ {6 
Οο8ρ6] νψου]ά, Ὀγ {ἢ δηὶ, γεδοὴ ἴο {Π6 τορίοῃβ θογοηά 
{Π 6, δη {Ππ8 δὴ Ορροτίυη!γ ΡῈ ἀβοτγασά ἰο Πίπι οὗ 
Προ ἴΠοΓΘ; 85 νν88 [ογιο νυ (6 ο456 δἱ Απιϊοοῆ. 

Βῃοι)α θ6 πο] πο ἰο τ{π|ηἰς (Πδὲ τη6 ΑΡροβέ]8 δά 
οὐἠϊον ἴῃ νῖενν 116 ραγί8 θαεγοηὰ 186 18 τυ, Παπλο Υ 
ῬεΪοροπηθϑιιϑ, δη ρογῃδρ8 Ασδγηδηΐα δηά Ερίγαυδ, 
ΜΠ Πἰοἢ δα ἃ οἾοβ6 σοπηθοίίοη ψη ἢ (ογιηῃ. Μδοκη.,, 
δονγανογ, 18 οὗ ορίηΐοη ἐμαί ἢ 6 81.468 ἰο 1Π6 τορίοῃϑ 
οὗἉ 1τὰ]γ δηα δραίη, ν ἢ γ 6 ἱπίοπάρά ἰὼ ρο. ““ ΕῸΣ 
(οοηέϊη68 ἢ6) ἴῃ ξιδοοηΐα, Ατοδάϊα, δηᾶ (ἢ οἱἢοῦ 
σουηίΓ685 οὗ Ῥοϊοροπηθβαβ, Μηϊςἢ σοιηροβοά ἰῃ6 Βο- 
ΤΏ ὈΓΟΥΙΏΟΘ6 οὗ Αομαῖα, ἢ ἢδα ΔΙγεδαΥ ργοδοῃαα {16 
Οὐο8ρεὶ ; 88 18 ρἰδίη ἔγοιῃ {6 ἰηβογίρίιοη οὐ δοιἢ ἢ ΐ8 
Ἰθίι6γβ ἴο (Π6 (ον δη8.᾽ Υεἰ Ποάάς. ἀδηΐε5 {παῖ 
ἴπογα 18 “ ΔῃὴγΥ (πίηρ ἴο 6 ουῃά ἱπ {π6 Νον Τοβῖδ- 
τπηθηΐ οὗ ραπίϊηρ οΠαγΟ 68 'π {Π688 ρᾶγίβ οὗ {Π6 Ῥεϊο- 
ῬΟΠΏΘ6Β5..8.᾽" [18] σογίδ ὨΪΥ ἢοΐ ἄνϑγθ οἵ ΔΠΥ 8ι16}}.. 

. 106. οὐκ ἐν ἀλλοτρίῳ κανόνι εἰς τὰ ἕτοιμα καυχήσασθαι, 
“80 (Βοννενϑγ) ἃ8 ποΐ ἴὸο αἱπι αὐ Ῥοδϑίϊηρ ον ἰδὲ 
ὙΠΙΘἢ 18. ΓΘ Δ ΠΥ ομίαϊ πα, δηά ἴῃ δηοί 6 Γ ΡΘΓβου Β 
θοηά 5." ὝὙὍΠε β6ηι{ἰπηθηϊ 18 βίῃ} τ ἴο {Π6 ρεεσράϊηρ 
ἐν κόποις ἀλλ᾽ καυχᾶσθαι. Αἱ τὰ ἕτοιμα τηυϑὲῖ 6 δὺυΡ- 
Ὀ]Ιεα ἔργα." Τῇδ ἢ ο]6 ραββᾶρα 15 {Π118 ραγδρῃγαβϑά 
Ὀγ ΤΒΘΟρΡὮΥ]. : Τί οὖν ἐλπίϑομεν : ὅτι καὶ εἰς τὰ ὑπερεπέ- 
κειναι ὑμῶν εὐαγγελισόμεθα καὶ τυχὸν καὶ ἐπ᾽ ἐκείνοις καυ- 
χησόμεθα, εἴγε ἀφελήσομεν αὐτοὺς, 

17. ΤΊ ΑΡροβίῖϊθ σοῃοϊυάεθβ ψ ἢ ἃ τηοϑὲ ψεϊ Υ 
αἀϊοῖ, ψ ῃοἢ νου] θ6 Θβρϑοΐδ!γ νά] 8 ]6 (ο 81] βυ σῇ 88 
ΘΓ ἢ {Π6 τ ἸηἸ8(ΣΥ (ἔῸΓ ΜΏοτΩ 1{18 Θν] ΠΘ ΠΕ πηθδηΐ), 
θυ ψ Ὠοἢ 18. αἶβο 1ηἰγοάιιοθα, (ΥΘΓΥ πα] οἰ οι51γ,) ἴῃ 
ογάθν το [6886 ῃ {16 [δε] ρ᾽ οὗ ἀϊβριυβί, ν ὨΙΟἢ 15 δρί ἰο 
ΓΒ ΟἹ ΠΘΔΓΙΠρ ΔΗΥ͂ ΟΩ6 ΘΧΟΘΒΒΙν ΘΙ Υ σοΟΠΙ 6 ἢ] πλ- 
86. Ιη {Πὶ5 νον Τοορἢγ]. (ἔσοῖλ ΟΠ γγβοβί.) ὃχ- 

ἃ 80 Αρρίδῃη, ϑ'γγῖδο. ρ. 151]. (εἰϊεὰ ὃὉγ ἡ εἰ8.) διαπλεῖν εἰς τὴν ἐλ- 
λάδα ἤδη παρακαλοῦντες, ὡς ἐπὶ ἔργον ἕτοιμον. ὅ.ο]. οὐ Ατίϑίορῇ. 
Ἑηυΐι.391. Τηυογὰ, 1, 70. ὑμεῖς δὲ τῷ ἐπελθεῖν καὶ τά ἕτοιμα ἂν 
βλάψαι, 4, 61]. χρὴ τὰ μὴ προσήκοντα ἐκικτωμένους μᾶλλον, ἣ τὰ 
ἕτοιμα βλάπτοντας, ᾿ 
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ἘΟΙΠΘΏΟΥ ράγρἤΓα868 1Πὺ8: ἔχοντες γὰρ τοιαῦτα ἔργά; 
οὐ κομπάϑομεν, οὐδὲ ἐαυτοῖς τι λογιϑόμεθα" ἀλλὰ τῷ Θεώ 
τὸ πάν, καὶ αὐτὸ ἐφθάσαμεν μέτρον᾽ ἔδει οὖν κἀκείνους ἐν 
τούτω καυχᾶσθαι. (ὈΙΠΡΑΓΘῚ (οΥ.1, 81. 

18, οὐ γὰρ--- συνίστησιν. ΤἼΏΘ (οιηπιοηϊδίογβ Ὧο ποῖ 
ΡοΙοοῖνα {δι (Π15 18 αἰ ΓΘ ον [ον ] ] 6 α ἀσαϊηβί {Π6 [Ἀ]56 
ἴοδοἤεγϑ. δὅ66 οἢ. 1. Δοκιμὸς, ἀσοορέθα, ἀρρτουδά : ἃ 
᾿ΘίδρθοΓ [Δ Κθη ἴτομ σοΐη8, Ψ Ή]Οἢ ἅΓ6 Βρργονθϑα ὉΥ 
{Π6 Ῥγίποθ, δηά δοσοριθὰ ΌΥ {Π6 βιιδ]εςῖ, δηὰ »σϑ8ὲ 
ομγγοηΐ. ὅδ δοκιμος ἐν Χριστῷ ἴῃ Βοῃ. 16, 10. [ὲ 
15 ἢοΐ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ΓΘ 80 Π] Οἢ 88 ΒΟΠ)6 ἀΟ οἡ (ἢ 
ΒΘη πηθηΐ, ὨΙσἢ τηυϑὲ 6 ἰΚ6η ἴῃ [15 ρἰαὶη ᾿τροτῖ. 
Βγ συνίστησιν 15 τηθαηΐ ““ σοη6η 485 ὉΥ (Π6 ρἹ ΓΒ οὗ 
[Π6 Ηοὶγ δρίγιῖ, θὰ (6 δν!ἀθηΐ δ᾽ οβδίηρ οἢ ἢ18. τηϊ- 
ΠΙΒῦγυ. "ἡ δυςὶ ἰΒ ψῃδί ἰἢ6 Αροϑβϑί]α βθθπὶβ [ο ἤδνθ 
γη(Θη 64 : δηά ίο (8 ἰ6 ταῖριηε 88 6] ἀρρθδὶ 1 ἢΪ18 
οιυη οᾶ56 ; {πΠουρἢ 6 ἀοἰἸοαῖοὶν ϑυρρύθθβοβ αἱΐ τη 6Π- 
τ1οη οὗἉ λὲνιϑοῇ, "“ΓὨΘΟΡἢΥ]. νν 61} δηηοίαίε8 (λι18: Οὐκ 
εἶπεν, ἡμεῖς ἐσμεν δόκιμοι, ἀλλ᾽ ὃν ὁ Κύριος συνίστησι" 
τουτέστιν, ὃν ἡ ἀλήθεια τοῦ ἔργου καὶ τοῦ κόπου μετὰ τῆς 
χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀποδεικνύει δόκιμον. 

ΓΗΑΡ. ΧΙ. 

ΨΈΚΝΒΕ 1. ὀφελὸν ἀνείχεσθέ μου μικρὸν τῇ ἀφροσύση---- 
μου. ΑΒ νεγ. 17. οἵ (Π6 ργϑοθάϊηρ σπδρίοσ ννᾶ8 ἰῃ- 
ἰθηἀρα ἴο ἀσργεοαία (6 τὸ Φορτικὸν, ΟΥ ᾿πάϊρηα- 
ἄοῃ, νῃϊοἢ Δγ18658 δί θαγίηρ' 86 ργαῖβθ, 80 18 ἐῆ 6 ῃγα- 
ϑ6ηΐ ν6Γ86, ΨΏΘΓΕΟ 1{ ΨᾺ8 [Π6 ΠΟΥ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ; 51Π66 ἢ6 
Παά ἴο 50:5] τῆογα οἵ βυσῇ ρῥτγαίὶβθὲ. ὙὍῃ8 ΨΟΓαδ πλᾶΥ 
Ὀ6 τεπάογοά : “" ουϊ]ὰ {Παί γα οοιϊὰ θθαγ ψ ἢ π]Β 8 
{π||6 ἴῃ τὶν ΟΠ γ (οὗ Ὀοδβίϊηρ). Νον ἀο Ὀθᾶγ ψ τὶ 
ἴη6 "4 Οα {18 56η596 οἵ ὀφελὸν, μέέπαπι, βε6α Μϑίῇῃ. 
α΄. αν. ογ. βῆ ]θαβ. [6χ. Ἡδργα ἰἤθγο ἅτ ὑνὸὺ γοδά- 

᾿ Ἐ Ἐσορβεηι. {δίπ 5 {πᾶ 1Π6 ννογὰβ ἀλλὰ καὶ ἀνέχεσθε ΔΓΘ ἰγΟΏΪΟΔ]: 
ἀηᾶ ἢδ μάγΑρἢΓΆ 568 ἴΠι18 : ““ο8 Π[}}}} "δε πείυ8 δὐυαὶ(}5, αὐ δὶ χυΐδ 
86 ἰαυάαῖ."" Ἐαυΐ τπαΐ 8 ἔατο δῖ  Βεά, δηὰ ἱῃεοηϑβιϑίεηϊ τυνῖτἢ ἴῃ τνοῦάν 
πρνμετοι οι [ΟἸ]ονίηρ;, Υ ΒΙΟὮ δβδίρη ἃ σϑαδοη ΜὮΥ {ΠΕῪ δου ὰ ὕδαῦ 
ἢ Ὠϊμη. ᾽ 
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ἸΏρΒ, ἀφροσύνῃ πὰ ἀφροσύνης. [πὶ ἐπ ἔΌΓΠΟΙ 6886 
τημδὲ Ὀ6 υηἀδτγβίοοά ἐπὶ ; 1η {Π6 ἰαἰίοΓ ἕνεκα, δηὰ {ἢ ὲ5 
ΤΌΔΟΙΠΡ 86 6π|8 0 6 (Π6 Ὀεϑὲ Τουηἀε. ᾿ΑφΦροσύνης, 
“4 {0}}γ οἵἉ Ὀοαβιίηρ." Τὸ (Π18 {6 Αροβί]8 ἃ8 οἴβη 
βεΐογθ δάἀνογίθ. ᾿Αλλὰ καὶ, φιϊπίηιο, ψφιεϊποξίαηι ; ἃ 8 
ΤᾺ Κο 12, 7. 10, 11. ψῃογ ϑομηά. 8808 ἰΐ 18. εἰς 
αὔξησιν. 

118 ρα {παι (ἢ15 86] Ερταῖβθ 18 σοι ρ ΒΟΓΥ, 8Γ[8-- 
Ἰηρ' [τῸπἢ ὨΘΟΕΒΒ Υ, δηα οιηρ]ογοὰ Ψ1}} ἃ νίανν 806} Ὁ 
ἴο {π6 ροοά οἵ ἰ)18 οΘοηνοΓίβ, ἰ6ϑὲ (Π6 Ὺ βῃου!α Ὀ6 Αἰ] 6η- 
δίϑα Ὁγ {Π6 [186 ἰθδοῦθιβ, ψῆο 80 βί πα! ουϑ ᾽ν ἀθργο- 
οἸαίβα ἢίπ). . 

2. ξῥηλώ γὰρ ὑμᾶς Θεοῦ ϑήλῳ, “1 ᾿όνα Ἐ γοὺὰ ψ] ἢ ἃ 
ἀϊνίης αδῇξδοιςοη," ἱ. 6. ηοΐ ἐπγουρἢ ΔῺΥ ἢυπΊδη πη0- 
{ἶν6, Ὀαϊ 5Βο]εἷγ ἔογ {Π6 8αῖα οὔ Οοά, (866 ΤΠΘορἢγ].) 
ΤΙ8. πηϑίαρθῃοῦ βυρραβίθα ἰο (Π6 ΑΡροβι θ᾽ 8 πηϊπά (Π6 
σοΠΡαγιϑοη ψὨΙΟἢ ἰο ον 8, οὐ σῇ (Π6 ΠΔΡΈΓΥ δηά 
οαϑί 18 6 »7ν]15ἢ δηα Οτγιθηΐίδὶ, δηὶ ἐπογεΐογθ ποῖ ΝΘΓΥῪ 
ἀϊδίηοί ἴο οὐγ ἡ εβϑίθσῃ σοησδρίίομβ. Τἢδ 4ιαβίίοη 
18, ΠΘΊΠΟΥ ὈΥ ἡρμοσάμην ἴῃῆ6. Αροϑίϊα δα δὴ δ[ἰυ- 
βίοπ ἴο [Π6 ἁρμοσταὶ, ἰῃο86 ἔγΙΘηἀ5β ψἢο πιδὶβ δηά 
Ρτοσυγοα {ἢπ6 τπηδγγίαρο (ογ [6 ὈΓΙΔΘΡΤΟΟΠΊ ; 88 18 (Π8 
ορ!ηΐοη οὗ (η6 αἀτεοῖς ΟοπηπηθηίαίοΓβ, Δη ἃ 80ΠΊ6 Π10- 
ἄθγηβ, ἃ58 οὔὖγ Επρ] ]8ῃ Τγδηϑιαίογβ, Ἦεἴβ8.. Ἀδρἢο], 
ΕἸΒηοι, δηὰ Ὑ͵ο ; δηά μὴ {1}15 β86η86 (6 ψογὰ οἴθβη 
ΟσοῦΓβ 10 {πὸ (]4559104] ψγιθγβ, Δα 80 1 18 υ8β6ὲ ἴῃ 
Ργον. 19, 14. ὅδε αἷβο Βοιη. 7, 4. :ὑ οὐ,  Ὠοίῃογ ἢ8 

᾿Β48 δη 8] βίου ἴο ρθγϑοῃβ Ψ]ο, ἴκ6 {86 ἁρμοσύνοι 
διηοηρ {6 1, Δοραἀειηοηΐδη8, ἰοσηθα {Π6 ᾿ἴν68 δῃηὰ 
ΤΩΔΏΠΘΓΒ Οὗ νἹΓρΡΊη5, τη κίηρ τΠ6πὰὶ ν]Ρίοιιβ δηα 418- 
σγεαῖ, δῃηά 80 ργοραγθὰ ἰἤθπὶ ἴῸΓ τηᾶγγαβθ. Τἢ6 
Ροϊπί, (που ρῇ οὔ Π1||6 ἱπιρογίδῃοθ, 15 ἸΠἀ66α ρογρὶθχ- 
ΙὩρ. 8η4 ΠαΓαΪν δατη 8 οἱ ἀειογιηϊηδίίοη. [1 βῃουϊὰ 
δεθπ δαίίαγ ποῖ ἴο ΡΓ688 οὐ (δ ηυρέϊαί αἰξμδίοπ ἸῺ 
{π6 ἴογα, Ὀυΐ, Ψ}) Κύοθβ δηά Μτγ. Μα]} 8ρ. Ραγκ- 
Ὠυγδῖ, ΓΟΠΘΓ {Π 118: “ δΔήδρίαν! Θη18] νο8 ((ἢ ΓΙ 8[1Δ}19 

ἘΞ Οὗ σϑῖθογ “1 αγαεμκπεϊψ Ἰονα γου;" [ὉΓ, 88 ΤΠΘΟρἢΥ]. οὔϑοσνε, 
δηλοτυπία ἐπὶ τῶν δικαιῶς ἐρώντων τίκτεται. 

ἱ Κιεῦο, ἰοο, γεΐεγβ ἴο πε ὄἌχϑῃρὶθ οἵ Ἐβίμεν, οἢ. ὦ, 12. δηὰ 90- 
8α}}ν. 11, 6, ὁ. Ἢ 
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ἀοοίτγί 5 οἱ νι γί 0.8... . . ογῆδν}) υἱ υἢἱ νῖγο, ἔδη- 
υ8ηὶ νἱγρίηα πὶ ΡῬυΓδιῃ 5ἰβίδιῃ, ποίρο (Ὦγιβι1. [1 
ἸῸΝ δὲ ΔΏΥ τοί ρ ΓΙ Δ] 8] 5] οῃ ἴῃ τἷρμ... 1ἴ πᾶ Ὀ6 
ποῖ 50 πριοὶϊ ἰο [Π6 ὁρμοσύνοι ἃ58 [6 οὔο68 οὗ σιαγ- 
ἀϊαη ἀπά ργοοορίον, χα. ὅ66 {Π6 ποία οὗ Κιοθϑ, 
νυ ἤο56 οὐ]δοίίοη το [ἢ σοπιηοι πμρέϊαἰ 5686 οὗ {Π6 
ἴογι σδηηοίὶ (1 {11} Ὀ6 τοιηονοά ὈΥῪ {Ππγονίηρ {Ππ|6 
ψοΓά8 ἡρμοσάμην γὰρ ὑμᾶς ἐνὶ ἀνδρὶ Ἰηΐο ἃ ρῬάΓΘΗ 16 5818 
(48 18 ἀοπα ὈΥ ϑείιίουβ. αηὐ 1)οάἀάγ.), (8 Ἰοϊη!πηρ' 
ϑηλώ σ“ἰἢ παραστῆσαι: ΜὨ]Οἢ 15 Οἴἴδσιηρ στγοδέ ν]οἰθησθ 
ἴο {π6 σοῃϑιίγιυοίίοη, δηὰ σἂ ὈΥ ΠΟ πιθδη8 Ὀ6 δ6- 
τη {{6α, 

8. φοβοῦμαι δὲ---- Χριστόν. ἸἘλοβΘΠΠΊ. ΤΟ, ΚΒ {πᾶΐ 
(ἢ6 Αροϑβί]8 ργοροβθθ {ῃ6 θχδπιρὶ8 οὗ {6 ψοιηδῃ 
Ὀοὶηρ ἀδοοϊνεά ὈΥ τΠ6 βοεγρθηΐῖ, θδοδιιβα ἢ6 δα υδῖ" 
σοπιραΓοά τπ6 Ομιγοῖ το ἃ νσρίη. Απα οὶ οὔ- 
86 γν 685, ({π4ι {Π6 Εδίἢθ᾽5, δῃα 1Π6 Ὀφδῖ τηοάστη ΤΠ 6ο- 
Ἰορίλη8, ἀνα ἴγοῖῃ ἤθησα τρἤν Ἰηΐογιβὰ (δὶ δαίδη 
1564 {Π6 βΒογρθηΐ 858 {{|6 1ηϑίγι πηθηξ ψ ἤογον ἢ (ο 
βοάιισα {6 Ὠιιηδῇ τὰςσθ. ὅ66 ϑυϊ.ο.. Τ[ι68. 2, 686. 
δηὰ 866 «00. 8, 44. ἔν. 19, 9. 20, 20. Υι.15α. Φ, 24. 
Βαβι άθβ, 85 Μδοίπ. οὔβεγνϑ, [6 βογρϑῃΐ, [ἢ (6 ἢϊ5- 
(ΟΥΥ οὗ τΠ6 [Δ]], 18 βα:ϊα ἴο θ6 ρυπιβιθα 848 απ αο- 
εομπίαδίο ασοηΐ. ὅ466 τηογα ἴῃ Μδοζκη. 

8 ἐν τῇ πανουργίᾳ. Δῃη δἀνεΓγθία! ρἤγᾶ86 ἔοῦ παν- 
ουργώς, ογαζέϊίν. ὅδ66 τῆοτα οἵ (6 δεηέϊηιθέ ἴῃ 
Ιοάάγ. δηα {|| οἴ ποῦ ργδοίίοαὶ (σου μηθηΐδίοι 8. 

᾿ 8. οὕτω φθαρῇ---ριστόν, ““ 80 γοῦν (δουρ]ν8 δηὰ 
ΓΘΆΘΟΠΙΉρΡ5 Ὀ6 σογτυρίοα δηἀ ροτγνοτγίεα ἔγοιῃ 1Π}6 5851π|- 
ὈΪδ, Ρυγο, δηά υηδαιτογαῖθα ἔγατῃ 88 10 18 'π (γι βί." 

4, εἰ μὲν γὰρ ὁ ἐρχόμενος, ζο. ἴη {Π686 ΨψοΓάβ {Π6Γ6 
18 0 {Ππ||6 Οὐβουγιν ; ἀπα ἤθηςθ {6 γα ἢ88 θα Θἢ 8016 
ἀϊβδγθησα οἵ ἱπίογργοίδέίοη. (866 Ῥο]8.) Βοβθημι. 
ΡΑΓΑρΡἤΓΑ865 ἰἢπ8: “ δὴ᾽Ὶ 4}18 ἰβίοτιπι), αἱ δὰ νοϑ 
νοηϊυηΐ, 4|1ὰ1π| 9680: νοὶ δαϊναΐοτοπι (ὑογμηι) 8] 10 4- 
Ἧ"Ξ Ἐπνδησοϊίαη) (υδνπ μην) σοιητηοῃἀαΐ, (΄φαοὰ ἰδηγεη 
ΘΓῚ Ποη Ροίεα81), γεοίὲ βϑδαπὸ δαπὶ ἰοϊογαγοι 8.) Ηδθ 

, 830 πβέοθο ΔηΟΙΠον πηοάδ οὗ Ἰηἰογργοίδίίοη, θυΐ 6Χ- 
᾿σΘΘΟΙΏρῚΥ Ὠάτβῇῃ. ΤΊ 6 ἰογηθῦ (ν ἢ οἢ. 185 δάοριοα ὈῪ πιοϑί 
τηοάσγῃ (ὐοιηϊηθηΐαίο 8) 15 στθϑίν ργαίδγαθθ. Ερ- 
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536Π}}. 8η4 πηοβί τη Γη8 γοδί {πΠ6 566 Πς6 85 Ἰγοηΐ- 
, φαΐ. Βυῖ {}|18 β6θ5 ἴο θ6 υἱΐοι!γ υπίουπάρά, δηά 18 
ψ Ποὺ ΔΩ ΨΑγγδηΐ ἔγοπὶ (ἢ6 δηίζίθηϊ [πἰογργοίογβ, 
ψἢο, δἴϊονγ 4}}, ἤδνα (1 {Ὠ1ηΚ) δϑὲ ἀϊβοθγσηθά (6 {Γὰδ 
86η586.Ὑ. Τἤῇυ5β ΤὭΘΟΡΗΥ. (ἔγοπη ΟΠ ΓΥγ8.) : ἐκόμπαξον οἱ 
ψευδαπόστολοι, ὡς πλέον τι τῶν ἀποστόλων εἰσφέροντες" 
ἐπεὶ οὖν πολλὰ ἐφλυάρουν ἀνόητα, τῇ ἔξωθεν σοφίᾳ χρώμε- 
ψοι, Φησὶν ὅτι εἰ μὲν ἐκήρυττον ἕτερον Χριστὸν, ὃν κηρυχθῆναι 
ἔδει, ἡμεῖς δὲ παρελείπομεν, καλῶς ἠνείχεσθε. 80. 4130 
(ξουπιεη. αηὰ Τπεοάογεῖ. Τῇ Βοορ6 οὗ {6 Αμοϑ8- 
{ἰ6, δηά ἰῃ6 Ὡδίιγο οὗ [6 80] 6 οἱ 18 ΔΌΪν ἰγεαϊθα οἡ 
Ὀγ Ρμοί. Τῇ ἤνειχ.» [6 ΓΟΙΏΔΓΚΒ, 1Π}Ρ]168 Ο6᾽) 676 ; 
81ης6, ἃ58 ἀρρθᾶτγβ ἔγοιῃ {ῃ6 γὰρ, 1 τηυδί θ6 ἰἀΚϑὴ ἰῇ 
σοηηῃροίίΐοη ΜΠ τῃ6 ῥγθοδαϊηρ βθηΐθησθ, ΘΓ 8 
σογγαυρίίοη οὗ [ῃἢ6 (ἀοβρεὶ 18 ἱπηριιϊδα ἴο ἔῃ6π). Τἢδ 
στουῃά οἵ σϑῆβυτα (Π6 8415) 18. {Π|18: ““Ὑουγ Ῥεϊηρ 
ἀδοοινρά 15 ᾿ποχοῦβδῦ!θο, βίηςσθ, θη Ὀοίῇ ψὸ δπὰ {6 
[αἶ86 ἰϑδο ἢ β 54 {Π|6 βαῖηβ (πϊηρ, γοὰ δῦδηάοῃ 8, 
δη4 Πο]ά νι τΠδτ : γοῦ ἢᾶνα ηοὶ (0 ρΙοδᾷ πονο 
Δα νΑγιοίΥ, γ᾽ ΠΙΟἢ ΔΓ 8.4} 80 δἰἰγδοῖινθ, Δηα τη 18- 
Ἰρδά 16 5 πρ[6.᾽ 

Βγ ἕτερον, ἃ8 ΔρΡΗ]ΠΙ6α ἴο ϑανίοι», ϑρὶγϊέ, αῃηἃ Οο8- 
»εῖ, 15 τηϑδηΐ (ΌΥ ἃ ποῖ υποοτηοῃ 6]110518) ΒΟΥ ΠΟΓ 
δη δοέέογ. Νον ἢδα (Πδῖ δοθῆ [ἢ) 6 σ486, Π6Υ ττηομα 
ἢανα Ὀθθὴ δχουβαῦ]8θ. Το σοιμιρίεία {Π6 ἀγραπιοηΐ, 
πόσα τηυϑῦ Ὀ6 ΒΡΡΠ16ἃ, δἱ {Π6 οπᾶ οὗ [8 νεῦγβθ, 
“ βμέ ἐλαέ 8 ποέ ἐδ σα86 ; {ΠΘΓΘἴΌγΘ γ6 8ΓΘ ἸΠΟΧΟυ5- 
4016. δο {παῖ 1 15 ποΐ {τὰς {πᾶΐ (Π6 ΔΙΡΟΒ6 (845 ΤΏ ΔΏΥ 
τοσοθοηΐ (οιηιηρηίδίοῖβ [16}} 8, δηἀ ἴο ψϑϊοῆ Μσ. 
ΨΑΙΡΥ 4586}18.) ΒΌρροβθ8 8ῃ {Ὡ}ρ0551016 σᾶ88ὁὃ.Ὀ Ηθ 
ΤΏΘΙΓΟΙΥ πηθδη5 Ψηδὲ ΔοίΌΔΙΥ ἐ5 ποέ ἐἦθ σαδ6. 

Αἴἶογ Αἱ], ἤοννονοσ, οὔθ αἰ συ ΠΥ γεπιδίη8. ἬἩνεί- 
εσθε 18 ΤΟ ΘΓΘα “γοὺ τἰρῃς ὕθᾶγ νὴ ἐπα). 
Ὁ ἴῃ {8 ΟΡ, ὈΡΟῚ ΘΥΘΓῪ ᾿ηἰογργοίδίοη γαῖ 

οἴτγοά, {Π6γ6 15 βοιῃθίίησ ὈΘΟΌΪΑΕΙΥ ΒΙΓΔΏΡΘ: [ῸΓ 
ΠΟΥ ἅΓ6 τοργοδοῃθα ποῦ ΟὨΪΥ ἔὺγ πανιηρ δον εὐἰδᾷ 
{ἢ 6αι, Ρυὲ αὐἀπιϊξέοα ἐΐ οὶ" ργθίθηδίοη 8, ἨΔῪ »γοίεγγεά 
τῃθπι. Νοτγ οδὴ (6 ἠνείχεσθε Ὀ6 80 ἰογίυζο 88 ἴο 
γἱο]ά 1:6 Β6ἢ86 “γα πιὶρίν δάπιῖς {Π6 ῖν ῥγθι 8:0 }8." 
᾿ΑΠπά ἰο βιιρροβα ΔῃγῪ ἐγοηψ ψου]ὰ 6 νϑῦῪ ἔρια. 1 
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οδηποί Ὀυΐ βυϑροοί 6 σογγυρίίοη : δηὰ (ἢϊ5 15 σοιηΐθ- 
πδησθά ΟΥ̓ 1Π6 νϑιοῖῦ οἵ γοδαϊηρθ; τῃουσῇ, γ΄ 4 
βίγδηρο σοϊηοϊάρδηςσο, (ΠΟΥ αἴογα πο οἷθα ἴο υῃτανοὶ 
(16 ἀπῆσυϊγ. [ ᾶνα βοτνανογ {π||6 ἀουδέ αὶ ἐπαῖ 
{πὸ ἴσυδ γϑδάϊηρ 15 ἐνείχεσθε: δα {Π18 18 ργθβαγνϑά ἴῃ 
δί ἰθαϑί 916 νΘΓῪ δηϊθηΐ ΜΚ. αὶ (οὗ τπ6 ἠϊητῃ σοη- 
τανγ), δηά ([1 δὰ ηοΐ τ! ϑίδ 6.) 11 νν8ἃ8 γοδὰ ἴῃ (ἢθ 
Μ55. ἔγτοαι νηοῦ τῃ6 ΜΗ. Ρ, Ε, δῃὰ τηδὴν οἰ οῖβ 
ὙΠ ΠἸοἷι το ἀνείχεσθαι, Μ6’6 σορίεα ; α δῃὰ ε δαίῃρ' 
Ροσροίυδ! Υ σοηΐουμαοα. Ναν, Ρἢοῖ., ψ θη Π6 6χ- 
Ῥουῃάβϑ προσόχειν δΔηὰ προστίθεσθε, δαοΙη5 ἴο ἢᾶνε 30 
τοαά. (ἰδγίδιη!υ ἐνείχεσθε γῖ6}.19 Δὴ Θχοθ]]οηΐ 8686. 

 ΒίηΠΘ ἰξ 18 ποῖ ΟὨΪΥ̓ ΝΘΓῪ ΔΡΡ]]σΔ0]6 ἰο {πΠ6 ανϊάδης 
᾿ηἰθηΐ οἵ [6 Αροβί[6, θυΐ 15 ἃ ΤΟΥ οὐ{ζ{ΠΠρ᾿ ΘΧΡΓΘΒ8- 
βίοη, ἃ5 1 1Π61Ὁ ρυζίιηρ {{ΠἸ6πηβοῖνο8 ἁποῦ [ἢ 686 τηρη 
Ψ6ΓΘ 8 Κιηα οὗὁἉ δοπάαασο. Απά {86 ἐγαςῃ οὗ ε}}}8 τοδά- 
ἱῃρ 18 ρ'δοεά ὑὈεγοηάᾶ ἀουδί Ὀγ ἃ Κιπάγοα ραββᾶρδ οὗ 
[(ῃ6 ΑΡοβῖ]6 ἢ: πιο ἢ αἱ ΟἹ]. ὅ, 1. μὴ πάλιν δυγῷ δου- 
λείας ἐνέχεσθε, ΜὮΘΓΕ ἴποτα 15 {Π6 ὑογν ταϊδίακα ἰῃ 
ῬΑΔῺΥ ΝΑ. ψ ἢ ἢ Γοδα ἀνέχεσθε. Ἐπαπιρίος οὔ τἴΠ6 
[ογ 1 ΨΘΓΘ ὈΠΉΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο δ ἰιι66, 48 (ΠΘῪ τᾶν Ὀ6 
ουηά ἴῃ ἐπ Οτϑοῖς νυ το γβ ραϑεῖηι. 

᾿ ὅ, λογίϑομαι γὰρ μηδὲν, ἕο. Ἡρτο ἰποΓα 15 ἰθ ἴο 
Ὀ6 ϑυ0ρ0|16ἀ, 1 ογάεγ 0 σοιηρίοΐα {ἢ8 86η86, ἃ οἶαυ86 
ἰο ψῃϊσῃ [Π6 γὰρ τοΐδεβ, Ὠδηλ ον, “ (Νο, γοὺ σδῃ 
Ργείθῃα ἴοὸ 20 βυοῇ ἰῃίηρ. ΤΊΘΥ Πᾶνα ποέ ἴουηὰ 
γοὰ δηοίπεσ δηά ὑοίίθν δϑανίοιυνγ, πιογ δηιρία δῆ- 

- ἀονθη8 οἵ (6 ΗΟΙΥ δριγιῖ, Ποῦ πᾶν ῥγοιηυϊραίδα 
ρεΐίον ἀοοίγιηθβ (ἤδη (086 γ8 πᾶνο τϑοοϊνεά ἔσο 
ἸΏ ; ΠΟΓ σδῃ αηψ οέδδν5) 70» 1 δοςσοιηίΐ τηγ86} ἴο θ6 
ποίβιηρ, ἰαξδεγογ [ὁ (86 ἢγβὶ ΑΡροβεῖθβ." ὙΒΘΟΡΗγΙ!. 
ΕΘΙΏΔΙΚ5 οἡ {Π6 τπηοάθβίυ οὗ (6 δχργεββίοη, ψῃϊοῖ 15 
ἠοἵ ἀϊγδοιϊν' δίγπιαίίνο. ΒῪ {Π6 ““ οὨϊοῦ Αροβεὶθβ" {δ 
δηίδηΐ (ὐοπηπηθπίδίουθ 30831}}0 σοηοία 6 δγα τησδβηΐ 
Ῥρίογ," 9040169, 8Δηα 2ο). δο, ἴῃ ΟἍ]. 4, 90. {Π6 
Δ΄6 οδΙ θὰ (με »έἐαγα οὗ ἐλδ οἠμγεῦ. Ἠδξ Βαὰ ( 
ἐπιη}) Ῥείεσ οὐδ ἴῃ νίονν; βίηςθ ἰξ ἀρρϑαγβ ἔτοτη 
1 (ογ. Σ, 12. δῃηὰ 8, 1. {πᾶὶ ἴθγα νγᾶϑ ἃ ὈΑΓΟΥ͂ δ 

ΤῈ 1Ἴξανο ἰξ ἴο 16 Βοπιαη δι μο ϊοβ ἴὸ ἀείογπιΐπμα ον (18 ἴδ 
πρλ είρουίὴν ΜΓ} (6 δυρεγοσγν (μδν πηαϊηϊδίη οὗ ἐπὶ Αροϑί]θ ὀνὲρ 

6 Γεϑί. ᾿ 
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ΟοΥπίἢ σῆο σεῦ [Ὁ] οο 8. οὗ Γαρἢ43, ἱ. 6. Ῥοίοσ, 
Αραῖη8 (ἢ 686 Ρεγβοηβ, {πο γοΐογθ, ἔἢ6 ργαϑϑηΐ βοηΐθηςα 
Σ6ΘΠΊ5 ἴο ὃ ἰενο]] 64. 

Ὑστερηκέναι, “ ἴο Ὀ6 1ΠΘΓΙΟΓ :ἢ 8481 (ογ. 8, 8 δηὰ 
19. 24. διά ἰγϑαιθηῖ!ν 1 ἰπα ἰαίογ Οσγοοῖκ ν᾿ γίθ 8. 
Ὑπὲρ λίαν, ἠσλεδέ; [88 δάνεογὉ δοίης ρῥυΐ ἴον {Π 9 
δα)θοῖνθ. ὍΠ6 Οομληθηΐδίοσβ σορᾶγο ὑπερεῦ, ἴο 
ΜΠ Οἢ πὰ Ὺ 6 δα ἀ6α ὑπερπερισσῶς δῃὰ ὑχερεκπερισσοῦ, 
"οί υδοα ΒΥ οὖν Αροβίίδ, ψῇο 185 ἱηἀδθϑα τηυοῇ δἵ- 
(ΔοΠρα ἰο σοπιρουμάβ 1 ὑπερ 1 νουἹὰ αἷϑο δἀᾷ 
“ΓὨυογά. (7, 70. Τ. 8, 10, 18.) τὸν κτύπον μέγαν λίαν. 
γγείϑ., ἴοο, ΕρΡ.ῚῪ σοιηρᾶγοβ Ευπβίδίῃ. οἡ Ηομῃ. Οἀ. α. 
Ρ. 27, 85. καθ᾽ ὅ σημαινόμενον λέγομεν τινὰ ὑπὲρ λίαν 
δόφον. 

6. εἰ δὲ καὶ ἰδιώτης τῷ λόγῳ, ἀλλ᾽ οὐ τῇ γνώφει. ΤῊΘ 
Αροβεα (1 τη Κ) ἤδτα δάνεγίβ ἰο ννῃαΐ 88 υγοά ὮὈΥῪ 
ἰἶἰὰ “ηπἰμαιέϊηο ρατυ, ἃ5 ἴῃ6 στουηάᾶβ οὗ ἰῃ θυ ου ἵν 
1ὴ ἢπι. ΤΠα παρουσία τοῦ σώματος ἀσθενής, ἢ6 ἄο69 
Βοῖ ἠείρῃ ἰο δάνογί ἴο ; Ὀυϊ τη τεϑρθοῖ ἴο {Π6 οέλε»" 
σπαῦθθ, 6 δάμη 8 ἐπαῖ ἢ18 ΡὨΓΆΒΘΟΪΟΡῪ 18 ποί ρο- 
1984] οὐ οἰαραηΐ : ἴον {πᾶΐ 15 ἴῃ6 βοῆϑε οὗ ἰδιώτης, 
ΨΥ ΠΙΟἢ βἰρσηϊῆεβ οὐδ οἵ {πΠ6 σοπμηιοη ΡθΟρΐα ; 4. ἃ. 
“«Μύυ Ἰδυρσυᾶρε ἰδ (παἰ οἵ ἃ ρἰδίη υηϊοίτογοα ρογβοη.᾽» 
ΠΟ ΓΟΓΠὶ ἤ6ΓΘ διρη 1868 γμάφ, μπϑδιχε θά. ὅδο Εἰσ88. : 
ὁ μὴ νοήμων. Ἡδεγςἢ. : ἰδιώτας, ἀπείρους. Απαὰ ἐπΐ8 
96η58 18 ΝΟΓΥῪ ΤΓοαυδης ἴῃ {6 (Ἰαββίοαὶ ψυιίοσαθ. 80 
ὙΤμοπιῖβί. 10. Ρ. 184. (εἰϊεά ὈΥ Ῥεἴ8.) προυήγορον 
εἶχεν---οὐδὲ ὥσπερ γλώττῃ βάρβαρον, οὕτω δὲ καὶ τῇ 
διανοία, ἀλλ᾽ ἐν τῷ συνεῖναι μᾶλλον σοφαΐτερον ἢ ἐν τοῖν 
ὅπλοις. Ὠιορδη. [,Δογί. 87. τρίτη δὲ διαίρεσις λόγου, 
ὃν οἱ ἰδιῶται διαλέγονται πρὸς ἀλλήλους "οὗτος δὴ ὁ τρόπος 
προσαγορεύεται ἰδιωτικὺς. ὅ΄66 αἶδοὸ ἴῃη6. οί οἢ Αςίϑ 
4,18. ΔΠ4 1 (ον. 14, 16. Τὸ 86 ἴδλουϊίν οὗἁ Ἰθάγῃ- 
ἴῃρ Δῃᾷ εἰοηθδησα, 6 88γ8, ἢ6 πηᾶκθβ ἢο0 ῥγεϊθῃ- 
8108 ; δρυΐ, δ6 διά, [6 18 ποὲ 8 ἑαϊοέε8, ἐν γνώσει." 
ΒΥ γνῶσις ἰδ Πότε πηδαηΐ αἀἰνη6 Κηον]θάρο, {π6 λόγον 

πὶ Ὑθυδ, νγα ΠΔῪ ΟὈΘΕΓΥΘ, ΘΥΕΓΎ ΟἿ ἰδ Δῃ ἰἠΐοίεβ ἰο 8 οσυδίῃ δ- 
τοι; 86 ἴο τηυδῖ, ἰὴ εὐ (8; ὃὈς ἀεβοϊεηϊ : δίησδ, ΠΟ Οθηϊδ 
Ῥοδδυζηνϑ ΟΏ)ε8,ὁ 
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γνώσεως, 48 [6 Αροβῖ]α οἰβενῆογε Ἂδ]}8 1. δο 
Τδοοάογοϊ : τὴν μὲν γλωώτταν ἀπαίδευτον ἔχω, τὴν δὲ 
διανοίαν τῇ θεογνωσίᾳ κεκοσμημένην. δα {π6 ᾿ραγηρά 
ποΐε οὗ ]5ποῦ, ψῆο, διηοηρ ΟἾΠΘΓ ρᾶ85αμεβ8, οἱ68 {Π|6 

. ΟΠ] ονίηρ ἔγοπι Οτγίρθη σοηΐγα (618. ἴ,. 8. Ρ. 122. εὖ 
οἶδ᾽, ὅτι ἢ θαυμάσεται τὸν νοῦν τοῦ ἀνδρὸς ἐν ἰδιωτικῇ τῇ 
λέξει μεγάλα περινοοῦντος" ἢ μή θαυμάσας, αὐτὸς κατα- 
γέλαστος φανεῖται. ᾿Αλλὰ οὐ, ψοέ Ἠοέ. 

.ς ΤΊ|6 ψογάβ [ο] οννίηρ, ἀλλ᾽ ἐν παντὶ φανερωθέντες --- 
ὑμᾶς (ἴῃ νον τ[Π6 δημθηὶ (οιππτηδηΐαίογβ. ΓοσορΏ 88 
8 ΓΟρΡΓΟΔΟἢ Οὐ ἴπ6 [4186 Αροβί 68) 866πὶ ἴο τῇθγοὶν 
σοηίδίη 1}}19 βοητΠπηθηΐ : “Βα 1 πδρά ποῖ δηϊαγρα οἱ 
(818 ροϊηΐ, πανίηρ' Β0 ΠΟΙ ΘΠΕΥ τηδη βία πλυβοὶ τὸ 
γοῦ 85 86, ΟΥΓ ὑὈδίηρ πιδηϊ βία 88 δι}. ἰο νοῦ δί 
411 «1268, 1 411 0.51 63568, Δηἃ οη 81} οσοἝ5] ΟΉ8.᾽ 

Ἐν παντὶ ἐν πᾶσιν 15. Δ ἰηΐθηβῖνα [ΌΓΠῚ 6ἰβο  ἤΘΓΘ 
υδοὰ Ὀγ {Π6 Αροϑβέϊε : δηά Φανερωθέντες, 18 ἴῸΓ Φανερώ- 
θεις Μ ὮΙΟἢ ργοργοτῦ οὐ ἰδησυδρα ψου]ὰ ἤανα γοιυϊγοά. 

᾿ ἢ, ἡ ἁμαρτίαν ἐποίησα---ὑμῖν. ΓΠΘΓΘ 18 ΠΘΓΘ 8 80Π16- 
ὙΠὲΐ ΔΡγαυρί ἰτδηδβιτοη, Ψ ὨΪΟΝ π]ᾶγ θ6 βοίζθηδα ὮΥῪ 
ΒΌΡΡΙ γίηρ {Π6 [ΟΠ] ον ἱηρ ΚΒ ἴῃ 1Π6 σἤαΐη οὗὨ σοῃ- 
ὨΘΧΙΟη, ΜΏΙΟὮ β6θπ ἴ0 ἤδνθ δχἰϑιθα ἴῃ (ἢ6 ΑΡροϑβε16 8 
πιά, ἰῃουρσἢ Ὡοὶ θα ρτ 5564 ἵπ ιυογάδ., (Ηανίηρ τῃ 08 
Γδηϊθα ΤΥ ἰηίδγι οι γ, ψ]θγα 1 αῇδοίβ ποὶ {πα οὔ- 

76ςἴ8 ΨὨΙοἢ ΠΥ ἀνϑηρο ΓΑ] ΟΠΟΘ 18 ἜΒρ ΘΟ ΠΥ τηθδηΐ 
ἴο βόῦνθ, 8η4 ἢανίηρ δϑβογίθα (ῃδί ἀϊη!ν δη γϑηκ 
ὙΠΟ {Π6 στασοὲ οὗ (ὐοα ψΑΡγδηΐ8 πὴ6 ἴῃ οἰδι πηῖηρ, 
1 ἸἼΔΥ ΜΟῚ] 88 Κ ψ ἤΘΓΘ 15 Υ οἴδηςθ.) Ηδνο ἴ οοπι- 
τηἰ6ἀ 8η οἴδηςθ ἢ ἠμπιδέδηρ᾽ τιγ86}{, {ῃ4ἴ γου πιρῃς 
Ὀ6 οχϑ ρα," ἄς. ΤὮδ ᾿ἰπἰογγορδίίοη ἢ 88 ργϑδί ἔΌγοα 
Δ ΘΠΟΙΡῪ ; ΠΟΙ 18 (Π6Γ6 ἴῃ [{,ω Ψμδῖ βοῇ τηοάθγῃ 

᾿ Γ(οπμπηρηίϊδίοτβ ϑῃΟΥ, γον; ΜΏΙΟΝ ταϊρὰϊ θ6 {Π6 
6886, 1 (Π6 ᾿πϊογγορδίίοη ΓΘ γοπιονοά, (ἢπ}8 : “1 
Β6ΘΙ18 ἴΠ6η (πα 1 ἤᾶνα ἄοηα ψσγοηρ Ὀγ,᾽᾽ ἄς. Βυΐ 
Π6 πηοάδ ρυγβιθά Ὁ. [Π6 ΑΡροϑβι]β 18 1υ818 6 ἃ Ὀγ {δα 
ΘΧΔΙΏΡΪΙΈ οὗ 1Π6 ρσγοαίοβι ἩγΠΟ6Γ8, δηἃ ἰη δεινότης ἰδ 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ ἹΠΙΘΓΙΟΓ ἴο {Π| τπηοβὲ δάπηγοά ρᾶβϑβαρθβ οὗ 
Τ)ριηοβίθηθβ δῃά (Ἰσθτγο. 

7. ἐμαυτὸν ταπεινῶν, ἠιιηιδίϊησ πινδοῖξ, 1. 6. Ὁ Ἰαθουτγ- 
ἰῃρ ΜΠ ΤΥ δ η 448, ΒΡ (ηρσ (0 ἃ νοΪ ὨΔΓΥ ρο- 
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νοΓΥ, Ἐ ἀπα ΌΥ ἠοΐ οἰἷαϊπλίηρ {Π6 τίνι] οροβ ΟἿ ΤῊΥ͂ 
66411415, {Πι18, 858 1Ὁ 6 ΓΘ, 186 }Ὺ δάμη ἰηρ᾽ 1ΠΘΓΙΟΥΙΥ.᾽ 
Ἵνα ὑψωθῆτε. ΤὨεοάογοι ψν6}} Ἔχ ρ] δὶ ἢ8 1Π:.8 : ἵνα οἶκο- 
δομηθῆτε πρὸς τὴν πίστιν, διιέ ὦ ἵπ ἐδο {αϊέη. 866 
1ῃ6 (ὐοπητηθηίδίοτβ ἀρ. "οΪθ, ψἢοῸ ἴγᾶοα νϑγίουβ 86Ώ5868 
1η ψ Ή]Οἢ 1ἢ}15 πιϊρ! Ὀ6 ἴτὰ6, αὐέ οὗ ψ ἢ ]οἢ, πον αν ῦ, 
σου ποῖ αν ὕδθθῆ πιϑδηΐ ὈὉΥ τ6 Αροϑβίίβ : θὲ 
{ΠΥ οὐηὖ νἢδι ἰζ 18 ργοραῦϊα ἢ6 Παα οὐἠέολψ ἴῃ νῖονν, 
πδιηηθίυ, (Π6 διηθ δῃηά γορυίϊδείοη ψῇοἢ ἐπ6 σΠυτγοὶ 
οἵ (γπίῇ βυβίαἰηδα διηοηρ (6 (Π γβιϊδη8, ἔγοση [ἢ 6 
Ῥίθ- Θμΐηθηςθ οὗ [ἢ6 βρι γιζια] ρΙβ οὐ 118 Τη ΘΠ 6 Γ8, 
δΔη4 ψΏ]Οἢ τρις ΓΔΙΓΙΥ Ὀ6 Δϑογιθα ἰο {π6 ἰαθουτβ οὗ 
{ῃ6 Αροβι]ϊ6. 1 18 }υ8}}} βιρροβοὰ ὈγῪ ΤΠΘΟΡΉΥΙ., 
1πδὲ 1 {Π6 ταπεινών δηα ὑψωθῆτε, [ῃ6 ΑΡροΒ11]6 τη δδῃ8 
ἴο ΡΥ τρο 18 Οὐ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟῊΒ; 88 [ἢ 10, 10. ἡ δὲ 
«-αρούσια σώματος ἀσθενής. 

᾿6 δωρεὰν 18 ἃ πουῃ, ψΙὮ ἃ βυδυά!ίοη οὗ κατὰ, 
1Δκϑη δάνεογθια!ν ; 48 ἰπ Μαϊίΐῖ. 10, 8. δωρεὰν ἐλάβετε, 
δωρεὰν δότε. Αηά 80 84|80 ἴῃ ἴπ6 Ο]ά Ταβίαιηθηΐ, ὅ66 
δ΄. ἢ]. δῃά Ττοπιη. ἡ Τῇ ποίθ οὗ Με. Το τηὰΥ 
Αἶβο 6 σοῃϑυ θά ; θυ 1 βθοῖηβ ἴοο Ὠυροίποιϊςδί, 
δηά ἔλγ-ἔδίοῃοα. 

8. ἄλλας ἐκκλησίας ἐσύλησα, λαβὼν ὀψώνιον, πρὸς 
τὴν ὑμῶν διακονίαν. [ἰ 18 ορβοεγναα Ὀγ ΤΏΘΟΡΏὮΥΪ. {Παΐ 
6 τοῖσῃξ ἤᾶνα βαϊά, ““θυΐ 1 ̓ ἱνοά Ὀγ τὴῆ6 ἰαῦουγ οὗ 
ἿὮΥ Ὠαηΐβ8,᾽ 6, πονονοῦ, δαορίβ {118 τηοάδ οἵ ρυῖ- 
εἰπρ ἴῃ6 οᾶ86, (0 πιᾶκα ἢ|8 ἰδηριαρα ἰἢ6 τιοτγα οἱΐ- 
εἰηρ ; 4. α. ““ηΔγ. 1 ἀνθῆ δρδηάοῃ ΤΥ τυΪθ, ἴο γθηάθῦ 
ὍΣ βογνίοθ, δηα δάνδποθ ὙΟῈὙ ϑριγ{8] ψο]Άγθ." 

ἤθη ἢ6 8ρ6ᾶκ8 οἵ οὐλδν ολμγοῖεα, ἮὮδ 18 βῃρροβεά 
ἴτοσι ῬὨ1]. 4. ἰο ᾶνα γϑίδγθῃςθ ἴο (δὶ οἵ ῬἘΠΠΡΙ 
ΟὮΪγ. Οὐη {8 Ιάϊοιῃ 866 {6 ποίθ οἡ 10, 10. 

ΤΠο ψογὰ ἐσύλησα τηιϑὲ θ6 ηαἀοτγβίοοα οοπιραγαΐὸ. 

ἘἜ ΘΟΟΏγο. : ἐν στενοχωρίᾳ διαγαγὼν" δηα ΤΠΕΟΡὮγΪ. : λιμώττων. 
Αἰδθο (ξευηεῆ. : ἐμαυτὸν λιμῷ ταπεινώσαι. ῬΕΓΠΑΡΒ 6 Βαὰ ἴῃ 
τηϊηὰ Ῥ6. 85, 18. “1 πιι} 0] ΤΥ 600] νυ ἢ (Δϑιἱρ.᾿ . 

1 κξγε 1 ννου]Ἱὰ ποίΐοα δὴ ονϊάδης ἐπιξέαίἑοπ ἴῃ ῬὨΙΠ]οδίγ. Υ. ἂρ. 8, 
41, ὃ δὲ (1.6. Αρο]]οπι8,} ὥσπερ τοὺς Γύγας φασὶ, καὶ τοὺς Ἀροίσους 
ἀκλείστους παρέχειν τὰς τῶν θησαύρων θύρας, ἵν᾽ ἐπαντλεῖν εἴη, 

“τοῖς δεομένοις, οὕτω παρεῖχε τὴν ἑαυτοῦ σοφίαν τοῖς ἐρωτῶσι. : 
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Ἔστ, ὈΥ πιβκίηρ' δ ἘΧσθρίοῃ 1π (μαΐ ὁ466, ᾿ δ, 85 1 
Ὅ6Γ6, δροϊξρα ἐλεπι. '᾿ΓΏΪ5, 10 8608, ἢ6 ψ)λὰ8 (ΟΠ. 
ρβυδὴ ίο ἀο ἰῃ {ῃϊ5 ἰηβίβῃοθ, 81π06 ΜῈ ΠΊΔΥ βιίρρο56 
6 οἶοβα δἰἐϑηϊίοη ἰο ἴΠ6 ογηρ᾽ ϑιιοἢ 4 σδυγοῇ 85 

{αἱ οἵἩ (οτγίητῃ πουϊὰ ργονϑηΐ [15 4 ἰδρουσηρ ἢ 
ἢϊ5 Παη45 85 ἰὸ αἰέοροίδξεν βωρροτί Πιπβο! ἢ, Ηον- 
νοῦ, τς πὸ μῃ6 σψουϊά σης ψᾶ8 οἶδα δι ρρ] 168 

. δ γ τῆς ΠΝ ρρίδη8 [ῸΓ 850 ᾿πιρογίδηϊ Β ΒΝ! 6; δῃᾶ, 
δα [( τοιῃθι ρον, ἰδὲ 6 δα ρτγονιουδὶν Ἄεαγηοί 1ΐ 
ὈῪ ἷ δνδηρο σαὶ ἰαυσυγβ αἱ ΡΏΙΠΡΡΙ. δοῦια {δίηκ 
{Πα ἢ6 ανθῃ οοπέγεδμέεα βοιηθιίηρ οὔ οὗἩἨἉ νῆδι ἢς 
αά τοοοϊνοα ἔγοσι {π6 ῬΠΠΠρΡΡρίΔΠ8 ἴῸγ {Π6 πιαιηΐϊθ- 
ΔΕ ΟΕ ἃ τηϊηϊϑίογ, αἴἴοῦ 6 δά ἰοῆ (ογιηίῃ. Βυΐί 
(ῃϊς 16 πσξ σουπίοηδησοα ὈΥ ΔΩΥ͂ δηι θη ΔΌΓΠΟΓΙΥ, 
δηῃᾶ ἰδ ἴῃ [8610 ν ΥῪ ᾿ρΥΌ 4018. 

᾿ 8. καὶ παρὼν πρὸς ὑμᾶς καὶ ὑστερηθεὶς, ““8Δη6 Ν ἤδη, 
οὔ Βανὶπρ σοῖηα ἴο γου, 1 νγ48 ἰῃ ποϑά.᾽ δὸ ἴη ΡΏ]]. 
4, 1. ὑστερεῖσθαι 15 Ορροβεα ἴο περισσεύειν. Ἀῃα 80 
αἶδο 1 (ογ. 1, 7. ὥστε ὑμᾶς μὴ ὑστερεῖσθαι ἐν μηδενὶ 
αρίσματι" αὶ ΗφΌ. 11, 867. Τὶ βρη βοαιοη 8, 
ΟἾΝΟΣ, τῆογο ἔγοααθηΐ ἴη {Π6 ἀοέλυο νοῖςο, 835 ΗΘ. 4. 

1., δηα οἴἴϊοη ἴη τῆ (ὐοδροἶ8. [Ὁ τῇδυ Ὀδ ΠΘησ66 [ἢ- 
ἐοιτοὰ {πὲ ἢ6 ΟΩΪΥ δοςσερίθα δ85βδέβπος ὙΠ 6Ὼ 6 ννᾶ8 
ὑσγ ΡΟ Ῥυὶ ἴο Ββίγοιρηϊθ; δηδ ἰῃογθέοτε {μα γα 18 
1Π6 1685 ΓΘᾶ5Ο1) ἔῸΓ {Π| δι ρροβί(Ιοπ δανοσγίδα ἰο ἢ [ἢ 
ΨΘΓΒΟ Ῥγδσθηρ. 

8. οὐ κατενάρκησα οὐδενὸς, “1 ὰ5 ἤΘΑνΥ ΟΠ, ΟΥ Ὀυτ- 
Πϑηδοίηθ ἴο, ποῆς οὗ γοι 1: ΟΥ τηογα ᾿Θγα γ, “1 
αἰά ποῖ |ἰ6 4 ἀρδὰ ψεῖρῃξς ὑὕροῦ γου.᾽ Πα ἰθγαι 
ῬΥΟΡΘΓΙΙΥ 8 ρη1 Πα ἰο αὔδοῖ απ οπδ τοϊέἠ, ἐο γον", ἔγοτῃ 
ψαρκὴ, ἃ ἤβῃ ροϑϑθββίηρ (πὶ ροννοῦ (866 Αἰβη. δηά 
ῬὨμΣὶο, οἶδα Ὀγ Υεῖίξ. : δηὰ (18 15 σοπῆγιηεά ὈὉγ Μγ. 
᾿Ἡσπθο  ἀ{), ἀπά κατὰ, ἀοιθα. ΤὮυϑ 16 ἸΏ ΘΓΟΙΥ ϑἰρη!ϊ- 
ἢ68 0 τοοῖφ ἢ αὴψ Οη6 ἀοιυη ιυἱἑῃ απ ουθγροιυογὶησ 
ἰοαά,"Ἐ κα Πα οὗἩ {Π6 ἰογρϑάο, οὐ ἱπουῦυν, ΟΥ̓. 15 

« Το ποσὰ ἐμ (Ὠουρδί, Ὀγ “φτοῦ (ΑἸραβ. 2, 10.» οἰϊοιὰ Ὀγ Ῥγ615.), 
(ο Βα α Οἰὲοίδηβ. ΗΪ8 ψογὰδ (νον ἄδβεγνα διιθητ! 00} ἅΓα τ δ86 : 
«“ δίωϊια βιιης νεγῦα, αφυΐθυα λυχία τηογοῖ οἱ εἰ ρτονίηοὶδ δὺς ἴλ- 
τα ἰγῖυ Αρορίοϊῃμδ υλίασ ; ἃ αυΐϊδυε ἐχθιρὶὶ στα μϑιοα ροροῆδ 
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ἑοῦ (ἢ 6 ψογά8 [τ δογ οἡ, καὶ ἐν παντὶ ἀβαρῆ.---τηρήσω 
ἅΓ6 οχρίδηδίοσυ. ΤΊ ψογὰβ τὸ γὰρ ὑστέρημά μου--- 
Μακεδονίας γα ραγθηίῃαιῖοαι, ΤΠ προσαναπλήρωσαν 
18 ΘΧρ]αϊπθα ὈῪ Βοβθηπ)., “ὁ Βυρρίονογυηΐ, 5 αυϊὰ 
ἀεδοββοῖ δὰ πηϑὰπὶ νἱοίιπι, φαοα πηδημιὰ Ιάθογο ἤθη 
π π ΡῬᾶγαγα." δὸ 9, 12., ἼΘΙ 566 [ἢ6 ποία. 
Υ ἐλθ δγνοίδγεηπ οοπιϊηρ ἤγοπι Μαςεαάοπία ἴ[μ6 ΑΡροβι!8 

15. Βυρροβοά, ΠῸπι ῬὨ1]. 4, 11., ἴο τῆϑδ ἐς ΡῬἢΠ]1ρ- 
Ρίδη8. ϑοη!θ οὔ ἤθη ΨΘΓΘ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὀτουνσῆξ ἰο (ο- 
Τητἢ ὈΥ σομητηθγοῖαὶ θυ151Π 688. 

9. καὶ, ψεα. ᾿Αβαρῆ, μηδυγέλοηϑβοπι. Τῇ νοτγά 
ΟΟΟΙΓΒ ΠῸ Μίιογο οἶδα ἰὴ {Π6 Νὸν Τοβίδιηθδηίΐξ, Δηὰ πο 
ψ  σότο ἢ {ῃ6 ΟἸΙὰ Τοβίδιηδθηῖ. [{ 18, ἤονονοσ, οἰδὰ 
ἴτοιῃ Ρ]υϊ. Ὀγν δοθϊθυβ. Ατὰ Υ͂εἴ5. δάάιιςθβ Ἔδχαῖῃ- 
ὈΪ68 οὔ ἴ, 85. ἔἴτοπὶ Τϑοίορθηθβ δρ. δῖον. : ἀβαρέα δεῖ 
ἦμεν ποτὶ πάντας ἀνθρώπως, μάλιστα δὲ ποτὶ τοὺς μήοναρ 
καὶ καταδεεστέρους ταῖς Ψψυχαῖρ. ]Π8Ο ΠΡ. οὐ μόνον δὲ ἐν 
τούτοις ἀβαρῆ ἑαυτὸν παρέσκηται. ΤΠ686 ΨΓΙΓΘΟΓΒ 856 6Πλ 
(ο ἰᾶνα [δα ἴῃ πιηά {}}]8 ραββᾶσα οἵὗὁ ἔπ Αροβί!β, 
Τὴς ψογάβ8 ἀβαρὴ ὑμῖν ἑμαυτὸν ἐτήρησα, καὶ τηρήσω 
Ὀγοαίπα τροβί ἀϊσηϊ ρα τηρηδη! ΠΥ ; 85 δῖ νοῦ. 12, 
ὅ δὲ ποιῶ, καὶ ποιησω. ᾿ΓὭὨΘΟΡὮΥΪ. γουγάτκΚ8 [Π 81 [15 15 
85 ΠΉΠΟὮ ἃ5 ἴο ΒΔΥ : ““1 πηρητοι ποῖ {[}]8 1 ογάογ ἐῃδί 
Ι τᾶν Ποποοίογνασγα γοοεῖνα οἵ γοιι. ἜΠΟΓΕ ἰδ 
βοῃθίης, ἴοο, ν τῪ οὐἰτηα ; 4. ἀ. “1 σδῃηοί 80 [ὯΓ 
ΤΟΙΥ Οἵ γοῦ 48 ἴο ἰᾶΚε διιρἧϊὶ οἵ γου.᾽ 

10. Τα Αροϑί]α ἔΉ]}]ονν8 [18 ὉΡ ἢ ἃ ϑοέοηιη α5- 
δουογαΐζοη, ἀπιὰ ἰδὲ σοηβτηηθα ὈΥ 8η οαἰῇ ; ἴοσ δοιὰ 
αῇα Ἱποϊαἀδα ἴη [Π|6 ἔογπγυα ἔστιν ἀλήθεια Χριστοῦ ἐν 
ἐμοὶ. Τῇα ἴοσγπι οὗ ἀδϑευογαΐίοη 18 ἰουπα ἴῃ 1 ΤΊη), 

δαηΐϊ---οὗ κατενάρκησα ὑμῶν, Ἶν. 6. ΔΟῊ β,͵ΊΆΥΑΝΙ νῸ5. Ουΐδυ8 εἴ 6118 
ὨΔΟ] εἶς τοῦθ υϑ4ιι6 ποαΐα υἱαηῖα ΟἸ 68. Ναςο ἤος πίγοηῖ ἴῃ 
Ἀροϑίοϊο, εἰ ιιϊδϊαΓ 6}1.8 ρθε σοπδυεϊυήϊηα, ἴῃ αυὰ ηδίυϑ εἐἴ εἴ ἢ» 
ἀγυ5. [866 πὸ γεᾶβδοῦ ΨΥ ἴῃ6 Αμοϑῖ]α ΔΥ ποῖ Ὀ6 8] ]οννεὰ δὲβ 
Ομὶοίενε δ8 νν6}} 88 {ἰνγ 8 Ραίαυϊπέν. Βυϊ ἰἴ τηδῦ ὕ6 αυεξειοποὰ 
τοί ΕΓ (ἢ 5 υ.6ὲ οὗ [06 ΟΣ νγ89 οοῃἤηεα (0 ΟἸ]οα, ΤὭυΒ Ρ]αϊ. Φ, 
8». (εἰϊοὰ Ὀγ νΥεῖ3.) ἀπαναρκῶσι γὰρ καὶ φρίττουσι πρὸς τοὺς πόνους, 
τὰ μὲν διὰ τῆς ἀλγηδόνας τῶν πληγῶν, τὰ ᾿ διὰ τοὺς ὕβρεις. 

Ὃ ΟὨδ ΤΩΔΥ͂ ΠΟΠΊρΡΑΓΟ ἃ ὙΕΙῪ Κἰπερο ρδεβαρα οὗ 1 (ον, 9. 16. 
ἐγὼ δὲ οὐδενὶ ἐχρησάμην τούτων. Οὐκ ἔγραψα δὰ ταῦνα, ἵνα τοῦτο 
“γένηται ἐν ἐμοὶ. ᾿ 
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4, Ὑὕ. Βοίϊῃ ἃγὰ υπιίϑὰ ἴῃ Βοιῃ. 9, 1. ἀλήθειαν λέγω 
ἐν Χριστῷ, οὐ ψεύδομαι, ψΜ ὨΪΟἢ 18 Ἔχδοῖν οὗἉ [Π6 838Π|6 
τηροτὶ νι (Π6 ῥγθβθηῦ ἔογιηαϊα, τπουρσὶὶ τπυοῖὶ 
Ρἰαίπογ. ΤὭΘ ρἤγαβα ἤθγα υϑϑι 15 ΝΟΓΥῪ Πᾶγβῇ, δηά {6 
ΤΑῖο οὗὨἴ [48 ηοῖ θεθθη 84 18[Δο ΓΙ] Ὺ Ροϊηίεοα ουὔἕ Ὀγ 
ΔΏΥ Οοιυπμμηθηϊαίοτ. δ ϑοαίον' 4068 {{Π|π8 πιοβέ ἰονναγάς 
1ἴ, Ψο τϑηάθγϑ: ““Ὧ6 σδηβοδίῃγ ἢ Π16 6586 (γι δῖ 
νουια8, 151 αἰδοίι8 8:π|," ὅς. Ῥεγῇδρβ (ἢ6 56ῆ86 
ΙΏΔΥ Ὁδ6 πΊοΓα ἰἰογα  γ Ἔχργοϑβθα (8: ““ ΤἬΘΓΕ 15 
1Π6 ἀγταςἢ οὗ ΟΠ τῖϑὲ ἴῃ πθ 88 (ὅτι) {Π|8 ΤΥ Ὀοδείηρ," 
ὅτο., ΟΥ “1,οἱ {Π6 τυ ἢ οὗἉ (ΟΠ γιϑί, ἱ. 6. (ἢ6 γϑὰ] συ τῇ 
Βείογα Οδεῖιβῦ, θῈ πουρῇῃϊξ ἴο 6 ἴῃ πι6, α5 1 804} ἀο 
Πα 1 ρῥτοίθβί, παηλοὶυ, Ψηθη 1 βαν (αὶ {18 ΤΥ 
Βοδβεηρ 514}} ποῖ θ6 βίορρϑα (ὈΥ 8ηγ) ἴῃ {Π6 τϑβΊοη8 
οὗ Αοἤ θα." [πὶ βυγργιβαα {πὲ [16 (οπηπιθηΐδίουβ 
βΒῆου! ἃ πού ἢᾶνα σοῃπηρᾶταα ἂηῃ δορί! ον Κιηάγοά 
Ῥδβϑᾶρα οὗ Ἱ (ὐογ. 9, 16., νῆθτγο, δἴζογ πιακίρ (ἢ 6 
ΨΘΓΥ 881|6 ρτγοίδβίδίοη, {πΠ4ι 6 Μ1} ΔΚ οι ϊηρ οἵ 
{Π 6, [Π6 ΑΡοΒί[6 5) οἱ ῃ8 : καλὸν γὰρ μᾶλλον ἀποθα- 
γεῖν ἢ τὸ καύχημά μου ἵνα τις κενώση. 
, 10. ἡ καύχησις αὕτη οὐ φραγήσεται, ““ {818 Ὀοαδίϊηρ 
8.41} ποΐ ἢ Ὠἰηάογοα, οὐϑιτγιςίοά, ἀκοὴ ἀναγ." Οἡη 
1πΠ6 ροηθγὰϊ βθηβ6 ἰηζθηδοα (6 (ομπηπηδηϊαίοῦβ ΔΓΘ 
δρτοοά ; Ὀυΐ ποΐ οἡ 16 ταῖῖο τηοϊδρίοσθ. ΤΠῸ δη- 
τἰδηῖ, ἀηἀ βοιηθ πηοάθγῃ ο68 (48 ατοῖ.) {π|η}ς (Π6ΓΘ 
18 8η δἰ ϑἱοη ἴο ἃ ΓΝ ΘΓ νυ] ςἢ 15 ἀδτητη) θα τ}, 4Πὰ ἰγΔ8 
ηοΐ ἴγεβ8 σοῦτβθ. Απηα ἴο {πὶ 86 (18 νογῷὺ 15 οἴϊθη 
ΔρρΙ Θά, θοῦ 1π τῆ6 ΟἹα Ταβίαπιθης δηα ἴῃ [Π6 (85- 
8168] ψυινῖοῦβ, Ὀὰ1 ποῖ τὴ ἰΠ6 Νοὸν Τοβίδιηθηΐ, ν᾿ ἤ ΓΘ 
ἀϊ 15. οὐΪν ει ρου οὗ {Π6 βίορρὶπρ οὗ ἴ[ῃ6 πιηοῦιῇ, 
γἧαγεϊοαξίν (ἃ8 ΗΘΌτ. 11, 88. δηὰ ὁ Μδος. 14, 86. 
1 Μᾶδσος. ᾧ, 00. 1)4η. 6, 422.), οΥ πιεέαρδογϊοαἰΐῳ ; ἃ5 ἴῃ 
Ἄλοπι. δ, 19. ἵνα πᾶν στόμα φραγῆ"  ὮΘΓΕ 566 {Π6 Ποίθ. 
Απὰα {{||, 10 ϑΒῃου]ά 86 6π), 15 (Π6 4] υβίοῃ 'ἴῃᾳ (6 ρτα- 
86) ρΆ38Δ66, 81η66 ἢ6 Ψ|ο 18 σοην!οίοα οὗ [5 γιηρ; 
8. 8016 Π}ῃ 586 νυ γδίοη 1} {Π6 βίσῃϊ οὗἨἉ Οοά, τὴν ὃὉ6 
8814 ἴο ἤδνα ἢΪ8 τοι ἢ} οἴβοίμ δ}! Υ βιορραά. 50 Τἢθο- 
ἀογοῖ : Οὐδεὶς, φησὶ, ἐμφράξϑει μου τὸ στόμα, οὐδὲ, ἀποσ- 
τερήσει με τοῦ τῆς δὲ φιλοτιμίας αὐχήματος. ΤΠ εἰς 
ἐμὲ 15 (πουρῇϊ (ο ΡῈ δαιιναίθης ἴο μοῦ οΥ ἐμὴ. Βαϊ 
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ἣν ἀἰά ποῖ (86 Αροβίίβ υ8ὲ οπε οὗ {086 νρασᾶε " 
Βδοδι886 1ῃ6 κατ᾽ ἐμέ, Ψ ὨΙοἷἶ) βρη ῆἜθθ φεοά αὐ πιὸ αἱ- 
ἐϊπεῖ, νὰ8 Ὀσδί(ο. ϑυϊ 64 ἴο ἢϊ8 ρᾷγροβθ, ψη] ἢ 866ῃ19 
ἴο πη6 ἴο ἴᾶνα θεθὴ ἰο ρίδποθ ἃ γῆβοίίοη οἡ {Π6 [8156 
ἰοδοῆοιθ, ΨῆΟ ΜΟΙ 80. ὈΓΓΠΘηβοπα ἰο πα Οοσίῃ- 
(Πϊ8π8. Τἢυ8 νοῦ. 90. ἀνέχεσθε, εἴ τις ὑμᾶς καταδου- 
λοῖ, εἴ τις κατεσθίει, εἴ τις λαμβάνει. 

Σ ἯἹ. διατί; ὅτι οὐκ ἀγαπῶ ὑμᾶς. Βοΐπρ δροαιί ἰο ῃ- 
ἰγοάυοβ {ππ6 γεαδοη ΜὮῪ ἢ6 ἴοοῖ ποΐ οὗ [ἢ 6π|, παπηοῖυ, 
βεοδυβα οὗ {π6 ἴαϊ8ε Αροβίίεϑ, ἢ8 ἢγβέ ἀδβίγουβ (ἢ6 
ΒΙρροϑίεου οἵ (ἢ (γι ηλῖδη8, (ὁδοαιιδε, ζογϑδοοίἦ, ἢδ 
ἀϊά ποὲ ἰους ἐΐεηι,) τορ] γἱηρ [Π80 10 18 γαῖ θθοδιι88 
Πα Ιονθ8 ἤθη "076, Δη4 (Ππογοίογο ἀοθ8 ῃοΐ τι ὶδἢ θη 
ἴο Β6 ᾿π]υγοά Ὀγ [ἢ 6 ἔα]86 Αροβιῖίθβ. Τθοργ}. [{ 18 
ΓΙ ΏΕΙΥ ορβογνϑά, ἴοο, ὈῪ ΤὭΘορΡὮγ].. (Πδι (Π15 15 βα14 
ἰ0 5οίζθῃ τῃ6 Ῥγδοθάϊησ. Τῇ (ον πε ίδη8. πρῇῃΐ, 
στουΐ Κηονηρ [6 ΑΡροϑι16᾽ 8 πνν ΓΘΆΒΟΠ5, {Π1ηΚ 
108 ἴοἴκοη οὔ 6895 υηγοϑογνοα δἤδοίζίοη, ἰδὲς πα παά 
ἀείσηθά ῃοὶ ἴο ἰακθ δὴν [πίηρ οἵ ει. ΤΉ15, ἴΐ 
866 1η8, ἴμεν λαά (δουρὶ, δη ἴο {ἢ18 {Π6 ΑΡροϑβι16 δά- 
νογίϑ: δ)ηά 1 {886 ΔΠΒΜΟΓ ἴο {Π6 πη οτγορδίοῃ, τ[Π6 
ψογ8 ὁ Θεὸς οἶδεν, ψ Ὠ]οἢ σοηΐδη ἃ πηοβί βο  ϑῃγη 84356- 
νΘΓΔΙΙΟΠ," ἹΠΊΡΪΥ ἃ βίγοηρ ποραίίοη οὗ {Π6 ργεοθαΐηρ. 
Υεὶ Πα ἀοδ5 ποῖ ρ]δίηγ [611 (ἢ θη 18 γδαθο0 [ῸΣ 80 
δοίϊηρ. Νοῦ ἀοθ8 ἢ6 ΘΧργαϑ8 1( αἰγοοέζν, Ὀυΐ ᾿δανοβ 
1{ἰο Ὀ6 ἑηζενγοά ἴτοτα νἣδί [Ὁ]Π]ονν8. 

14. ὃ δὲ ποιῶ, καὶ ποιήσω, ““ Βυΐί ψὶιαὶ 1 ἄο, 1 ν]}} 
4150 σοπίϊηθ ἰο ἀο." ἵνα ἐκκόψω τὴν ἀφορμὴν----ἡμεῖς, 
“ {Π8} 1 τὯδΔΥ ουΐ οὔ ἃ Παηαϊθ ἔγοπὶ ἰ(ἢο86 ψνῇο 566 Κ 8 
ΒΔ ΠᾺ]ς6, ἴῃ ογάογ (πδὲ νν πογείη (ἢ Ὀοδϑί {ΠῸῪ πΊδῪ Ὀ6 
ἰουηά Ἔνθ 88 νγὸ." Τἢ6 86η86 Οὔ {Π|158 ροϊηϊβα δηά β6γ- 
ςδϑις βεηΐθηςθ, δοσογάϊηρ ἰο [Π6 ορ᾿ῃΐοη οὗἩὨ (86 Βοβῖ 
δηξοηΐ δηὰ τηοάθγῃ (οιηπιθηίδίογϑ, 18 (ἢ 8: “(δὲ 
ψῆηογοίη ὙΠ Ὺ δοαδέ, ποῖ ΤΑΙ ἀοέ, ὨΒΙΠΊΟΙΥ, ἴῃ ἰοαοἢ- 

. ἱῃρ᾽ σταῖϊδ8, (πὲ (ΠΟῪ πηδᾶν θὲ ἴϑιιηά ἴο 40 Ἔνθ 848 6 

ἃ 80 Τεσγεηῖ, δογγ. 4, ὦ, 8. (εἰϊεὰ ὃγ Ῥεἰ8.) 5'ς ορίξδ, υἱ 
δξο ορΐίῃοσ, οἴωῃρεβ Ἵϑυ8885 ῥγδοϊάδτῃ οἵωηΐθυβ, εἴ πθ ἢδο δυβϑρί- 
εἴοηε Ἔχοϊυάδλι. Ηἱΐογοοῖ. Αὐγ. ὕδγ. Ῥγιῇῃ. μ. 178. (εἰϊεὰ ὈὉγ Κγρξε), 
τὸ δὲ βουλεύεσθαι πρὸ ἔργου πρὸς τοῖς ἄλλοις ἀγαθοῖς, καὶ τῆς οἱή- 
σεως ἐκκόπτει τὰς ἀφορμὰς. 

ΜΟΙ, ΥἹΙ. 5 
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ἂο (νῖ2, 16 {πον μοι! αἰαὶ δὲ 1ῃ6 τερυϊδιίοῦ ψ6 
Πάγνθν 1. 6. ““ἴο [8Κ6 ποίῃίηρ, ψὨῖσοἢ ποῖῦ [ΠΟῪ τὸ ποί 
ουμά ίο ἀο :᾿" [ογ (45 (ἢ Αροβίῖ]θ ργοςθθάβ ἴο δϑδΥ͂ 
ΓυὐὙΠοΓ ΟΠ) {Π 6} 5Π 8:76 ΠΥ ΡΠ Πασοὰ {π6 σοηνογίβ. 
ϑαςἢ [1 σοποοῖνο ἴο θ6 (Π6 {Γ6 86η86 οὗ ἴΠ6 ΑΡροβεθ 
1ὼ. {π|8 νΘΥῪ γιοῦ δα ορβοῦγο ραβόαρθ, ἢ ἢ 80116 
(οπιηδηίδίοῦβ ἃΡ. Ῥοΐβ βίη ρ νυ πιϊδοοηῃσαῖνρ. 

14. οἱ γὰρ τοιοῦτοι ψευδαπόστολοι---Χριστοῦ, Τἢδ 
Αροβί!8 ποῖ ρτοςσθϑάβ ἴο πΊογα ρἰδίηγ ἐςφβίσαία τὰς 
ΘΙΒΟῺ8Β δραϊηδί ψ Ὠοι {6 ἄρον βοηΐθηςες Ψ6ΓῈ 

[ξνεῖεά. β 
ΤΠ γὰρ [88 Γεΐδγθῆοα ἴο ἃ οἰδιιϑα οεμ 64 ; ᾳ ἀ, 

ἐς 1 15 ηὴο ψοηάρι [Πδ [ἢ ΡΘΙΒΟΙΒ [ 4] }υἀ6 ἴἰο ΒΒουϊὰ 
866 Κ ἃ ἢδηᾷ6 ἴο σθήβισθο. 6, δηα 5Ποι]ὰ Ὀοαβὲ οὗ 
{Πδιηβοῖνοβ [8] 56 ]}., [ῸΓ βυςσῇ ἃγο [4186 Αροβί!ββ." Ἠδγϑ 
τηυϑί Ὀ6 8: }]164 εἰσ;. ᾿Εργάται δόλιοι, “ Θσγα ἾΥ, ἔτδι,- 
ἀυϊεηΐ, δηαὰ Ὠυροοτγίεῖς8: τοδοοΓς ;᾽᾽ [ῸΓ βυσοῇ 18 {0 
86ῃ86 οὗ ἐργάται, δῃὰ ποῖ τυογζοῦς (ου Ψ Ὠοἢ 1Ὁ νου]ὰ 
θα ναΐη ἴο οἰἴ6 [Κ6 18, 97. οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας). 80 
(ἢ6 ψογτὰ 185 υδροὰά ἰη Μεαῖίί. 2. 87 ἃ 88. 1,κα 19, 9. 
ΡΒ! 8, 2. βλέπετε τοὺς κακοὺς ἐργάτας 8η4 2 ΤΊ). 9, 
19. ἐργάτης ἀνεπαίσχυντος. ΑΠά 50 {Π6 δο[ο!. οἡ Ατίὶξ» 
ἴορ!ι. Ραςο 1068, Σπάρτης ἔνοικοι δόλια βουλευτήριαι. 
Τὸ βοχῖ Ψψογαβ μετασχηματιδόμενοι εἰς ἀποστόλους 

Χ. ἅγα δχρ᾽ δῃδίοσγυ οἵ ψευδαπόστολοι. Μεταφχημ.. ἰδ οὗ 
[Π6 πη144]6 νοῖςθ, δη4 δ ση!ῆθδ “ ομδηρίηρ {Πδιηβεῖνοϑ 
Ἰηἴο, Δεϑαμηΐηρ [6 ΔΡΡθδγαῃοθ οὔ: ἃ αἰγθοῖ οἤδγρα 
οὗ ΠγΥροοτγίδυ. 

14. αὐτὸς γὰρ ὁ Σατανᾶς μετασχηματίξεται εἰς ἄγγελον 
φωτός, ““ δαίδη Πη86 7 18 ἰγϑῃϑίογιηθα 10 8 δηροὶ 
οὗ 116. Τῆθ ῥγϑβθηΐβ θῆβα ἴθσα ἀθῃοίββ. ομϑέοηι. 
ΑΒ 80: δχϑηρ]θ οὗ {18 Μδοῖζ. {Π1η 8 δαΐδηῃ ἀϊά 580 
Ψ ῃΘη ἢθ ἰοιηρίεα ΟΡ δανίουῦ ἢ (ἢ6 ᾿1)ΔΘΓΏΘΒΒ. 
Φωτός ἫΣ ἤθτθ. θ6 ἰδίκδῃ θοῦ ρἢγϑίςα!ν δη ἃ τὴ6- 
ΚΡΠΟΣΊΟΑΙΪΥ ἴο ἀθποίβ υἱγέμθ. (866 μοπε ἃ ΤὨὼ8 
11: σΟΓΓΟΒΡΟΠα5 [0 δικαιοσύνης ἰὴ {Π6 Ποχί ν6Γ86. Ηδθγα 
ἜΒΘΟΡὮΥ!. ἄγαν {πε [ὉΠ ΟΝ ᾽ ἰηΐδγθησε : Μανθάνομεν 
δὲ ἐντεῦθεν, ὅτι τὸ πρὸς ἐπιδείξιν τι ποιεῖν, μάλιστα πάν- 
των διαβολικόν. ' 

1δ, οὐ μέγα οὖν, 80}. ἔργον. ΤΙ ν8 ἐοσΙη]4 8 64υ}- 
»- 
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ναϊθηΐ ὁ {86 οὐ θαυμαστὸν γι8ὲ ὈθίοΓα : [ῸΓ βέγα πίσηεν 
ἢ65 τυοπα ον; ἃ5 ἴῃ 2 Οὐ, 11, 1δ. δίοδ, ος. ϑογῶν 
1,9, δῷ. Εἰ καὶ οἱ διοίκονοι αὐτοῦ μετασχημω»ρίξονται 
εἷς διάκονοι δικαιοσύνης, “1Ε ἢ18 Βεγγδη(5 4180 οὔἴδηρΘ' 
{ῃθηηβοῖνθϑ (αη ὈΘΟΟΠΊ6) 88 (6 5θγνδηῖ οἵ ΓΙ ΣΠίθοῦϑ- 
ἠ)658.᾿" ᾽1ο θα ρογβοὴβ ἀγα, (πγουρδουῦς {πὸ βογρευγδ, 
ἀδβογιθεά 48 θοΐηρ βογνδηίβ οὐ δαίαη. 30 Φ.Π. 8, 44. 
“Υβ δ οἵ γοῦν ἔμ ΠΥ (μ6 ΤΊ], δηα ἢ15 γοῦν γ6 
ψΨ1} ἀο. Απά [ἢ 1 ϑοῆ. 8, 8. 5βζηΐαϊ σοέϊοη!β 8:6 εὐ!ὰ 
ἴ Ὀ6 {πὸ ψόογκ8 οἵ (ἢς ον]. Νοῖν {Ππε686 Ῥογβοβ. 
ΨΟΙΓΘ ΘϑρΘΟΙΔ ἢ γ βοενϑηΐβ οὐ ϑαΐδη, 88 ΠΣ ἔαϊδ6 
(6 6 γ8, ϑπ0 6 ποίπιηρ, ἰδ πΊΟΓ6 ργοπιοῖνο οὗ πα Ὠ6- 
ν1} 5 σοῦ {δὴ ἔδἰδα ἀοείσίηδ. 

1δ. δικαιοσύνης, ἐρπέά, υἱγέωο, 85 ὁρροβοά (ὁ {86: Βγ- 
ΡΟΟΓΙΒΥ, ογδῆϊ, δηα 1η]υβίϊοα οὔ (ἢ 6 ῥα ἰδ6 ἐθδο στ. ὧν 
τὸ τέλος ἔσται κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. ΤὮΘ Οοπιπηοηΐα- 
(ογ8 αἶα τέλος ἰο ἀδσποῖα ρνκῖσἠπιθηξ ; 85 ἴῃ Ηοηι. θ, 
421. τὸ χὰρ τέλος αὐτῶν θάνατος. Ἐυΐ τ πᾶν 6 δαύξοῦ 
ἴο ΚΕΘΡ αἷοβα ο {Π6 ρτόροῦ β8η86, δε γτοηδόγ, “ ψἢο 
518}} σοί ἴο' ἐ868 οηα 5υταρία ἴθ {(Πϑὲς ψογ ΚΒ, 
ΒδΘΟΙν, ἃ ὑδἀ οηα;" 88 Ηθδν. 8,9. ἧς τὸ τέλος εἰς 
καῦσιν. 80 ΤΒΘΟΡΥΪ. : ἀλλ᾽ οὐκ ἐκφεύξονται εἰν τέλος" 
κατὰ γὰρ τὰ εργα οὐτών ἔσται τὸ τέλος αὐτών, τουτέστι, 

ὃν" τὸ γὰρ τέλος κατάλληλον τοῖο ἔργοις. ἔξοοσιν. 
6. πάλιν, λέγω, μὴ τις μὲ δόξῃ ἄφρονα εἶναι. ἜΠ6: 

πόλιν ὯδΔ8 ΤΟίΕΓΘΏῸΘ [0 {116 ὀφελὸν ἠνείχεσθε-:--ἀφροσύνηφ 
δί ν6Γ.1, δῃα 88 ἔῃθγθὶ 80 Π6το,. Β6Ιη' δθοιυξ ἴο᾽ ἐφ αΚ 
νΘΥῪ πιοἷ 1π ΡΓγΓαΐϑα οὗ Πιπηβοὶίν ἢ6 ἀθργθσαΐθβ θΉνΥ, 
ΟΥ ΘΟΩΒΌΓΕ, ὈΥ [Π6 π86 οὗἉ Β0ςἢ 580 Πρ ΘΧΡυΘΒΕΙ ΟΠ Β 

, 89 {Π|8 δὰ τῃδὺ δὶ νϑσ. 1. Τὴ βϑῆϑὸ 8: “" ἰ6ῦ ΠΟ’ 
οὔ οσδδῖρα πὸ ψὶτἢ {Π6 (ΟἸγ οὗἉ ναΐϊῃ σίογυ δηὰ 86} 
Ργϑῖβα." Εοσ, δὲ ΤΏΠΘΟΡΥ. 84γ8, τό καυχᾶσθαι ἁπλῷν 
, νης ἀστιν. Πα Αρσβεῖαθ ἀο068 ποῖ. ἀἰγεσεῖ ν᾽ 54 Υ' 
οἡ ψΠδὺ στοῦπα 6 ἀδργϑοῦΐαφ {6 σδηδαγα, υξ ἐλαέ 
ρῬαδτβ ἴγοτῃ δαὶ ἢθ 18. δὔϑυν ἴῖο’ 88. ὁπὰ ᾿πἀοοάᾶ 
ἤτοι τδδῦ ἢ6 λας ϑαξα,. 
ΤΗδορυ. ἐμαθ δἀσεϊαἷγ ἀορίσια (π6 ὁπύϑ- οὗ 

ταὶ ἰη ἤτοι 86. Αρσδέ16 ψγσίθ (Π16 ράξϑαρθ : Πολ.- 
λάκις ὁρμινήσας διὸ τὴν τῶν μαθητῶν ὠφέλειαν τοὺρ οἰκείουν 
πύνους διεξελθεῖν, ὑπὸ. τοῦ οἰκείου πάλιν ἐχοιλινώθη φΦρονή- 
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ματος" κἀνταῦθα ποίνυν παρακαλεῖ μὴ δόξαι παρ᾽ αὐτοῖς 
ἄφρονος ἔργον ποιεῖν. 

16. εἰ δὲ μὴ γε, κἀν αἷς ἄφρονα δέξασθέ με. ΤῊὮΘ 8686 
18: “Βυΐ 1γ6 ν1}} ποῖ δου πα οὗἁ {Π|8 σμδγρθ, ΠῸΓ 
ΔΙΌ ΤΥ ΓΟΘΒΟΠ8 [ὉΓ 80 ἀοἰηρ, ΜὮΥ (ἤδη ὄνθη (κάν) 
ΓΟρϑΓα τη6 88 ἃ [00]13ἢ δοδϑίογ.᾽ δὸ ΤΒΘΟΡΉΥΪ. : οὐ 
παραιτοῦμαι, “86 ἴἰ 850. Εὸγ ((πουρῇ 1(Π6 (οπηπηθη- 
ἰΔίοτβ ἴᾶνα ἐδ1]16ἀ ἰο ρεγοοῖνο 10) (Π6 ἔογος οἵ {Π8 
ΡὮΓΑΒ6 ἰ8 {Π6 886 8ἃ8 ἰῃ 1 (οΥ. 11, 16, ψ ἤΘΓΘ 566 {Π6 
ποίβ. ὅο {παΐ, Ὡροη τπ6 ᾿]Ο]6, 11 18 δαυϊναίοηϊ ἴο 
ἀνέχεσθε μου δῖ νΕΓ.1. [{ 4180 οσουτϑ ἴῃ ΡΪυΐ. ἀβ 
Οὔᾶς. Πεΐ. ρ: 412. (οἰϊοὰ Ὀγ Εἰ8η6Γ) δέξασθε ἡμᾶς ἔφη 
---καὶ ὅπως οὐ συνάξετε τὰς ὀφρῦς σκοπεῖτε. 
Τα ποχὲ νογά8 ἵνα μικρὸν τι κἀγὼ καυχήσωμαι Τα 

βαῖοαβίίςο. Ὅῇαδ καὶ 15 δι ρἢαίς, δΔηἀ ἢ83 ΓΕΐδγθηςα (0 
τα ἔα186 ἰθδο 618 ; 4. ἀ. ““{Π81 1 4180, 85 ψγν 6] 85 βοηδ 
οἵἴοῦ Ῥθορὶβ, πιᾶῦ ἰ»οδϑζ οὗ τη 86] ἃ {{||6. ΤὩΠΘΓΟ 18 
αἶδο 8οιηθ Πηρ᾽ βαγοδϑίιο 10 (ἢ6 μικρὸν τι, 85 1 ἐλον 
ἴο ΟΠ ἢ6 8|10.468 Ὀοδϑίοα ἃ σγεαέ ἀδαί. 

,. 17. ὃ λαλώ, οὐ λαλώ κατὰ ἸΚύριον----καυχήσεως. Οὐ 
186 ἰηἰοτργοίδιοη οὗ {π686 ψογά8, νη] οἢ ἃγα βοπιθ- 
ψ δὶ οὔϑουγοα, (οιμπηδηϊδίοσγβ ΓΘ ηοΐ δρτθοᾶ. Τῇθο- 
ΡὮγ]. (Δεν Οδγγβοβί.) Ἔεχρουηᾶβ (ἢ : ὃ λαλῶ οὐκ 
ἐστι κατὰ Κύριον, τουτέστι, τὰ ῥήματα" ὁ δὲ σκοπὸς τῶν 
ῥημάτων σφόδρα κατὰ Κύριον. Βαυϊῖ ἴῃ (18 [ἢ 6 ΓΒ 866 Π18 
Βοιῃ Πρ ΨΘΙῪ 800116 δΔηα ργβοδγίουβ. ᾿δγάγ (δ ἶοῚ 
1Π6 των Π]ΟΔ6Γ8) οἴἶξιβ (Π6 [ο] ονϊηρ Θχροβίςοη : 
“«Νοῇ ἀἶἷςο οχ τηδηάδίο (ἢ σιϑιῖ ; νοὶ βοουπμήμπι γΘ- 
συΐδηι τηοήσϑβιϊε αι (ἢ γι βιϑηδ γο] ρῖο ραββὶπὶ ργϑ- 
ΒΟΓΙΙ ; βεά ρζοὸ ὔἤθὸ αῇἴοοϊι.᾽" Απαᾶ Ἐοβθϑηπι. γο- 
τΉΔΓΚΒ: “Νὴ περβαί Ῥαυ 8. 56 Ορίϊπη0 ΘΟ 8110 ἢξος 
Βοσίθογο, 864 πιοάσπ πῆς ἀοίοδηἀοηἋ!᾽ Ποηογοτ, ἰδὲ 
Ποη ὈΐδοοΓγα, ἰαιθῖυγ. ΑἸ1ο τποᾶο Ποπογοῖα ϑυυπηι ἀ6- 
ἔβη 1886ῖ, 81 ρ6ι ΓΟΙΌΠΙ| οἰΓουπηϑίδη 145 ροίυ!586ι ἤογί. 
Ποοᾶάν. Ῥδγαρῆγαβαβ {Ππ|18: “ἤξλαέ 1 ςρεαΐκ οὐ {Π|8 
μοδά, 7 6 ροαΐ ποὲ αὔέον ἐἦδ 1ογά, ποῖ ὈΚ ΔΏΥ ἱπηπγοά!- 
δία ἀϊγθοιίοη ΟΓ 1ΠΒρ  γαίίοη ἔγοαι (ἢ γὶβέ ; ἼῸΓ 18 1 80 
ΘΠ] ΘΠΕΪΥ 1η ἢ8 βρίγιῦ 88 1 σου]ὰ ψίβῃ, ὉΓ 80. δρρᾶ-. 
ΤΟΠΕΙΥ σοηίογηα)}6 ἴο {πᾶΐ ἜΧϑιρ]6 οἵ πιοάεϑίυ δηά. 
Βυμασ εν Μοὶ Ὧ6 δίς 86 υ8; δωέ 1 5ρθδὰκ ἰΐϊ, ας ἐέ 
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106 76, 7οοἶδηϊν ἐπ ἐῤὶθ οοηβάοηποο ΚΓ δοαδέϊηρ ; οἱ 
Ὑ1οἢ δοσουηΐ 1 γοίαγῃ ἴο {Π18 δα] 6 οΐ ἢ ΒΟΠΊ6 86ῃ- 
810]6 τερτοῖ." Βυΐ 1ὴ 4}Ϊ [ἢ686 ἜἘχροβϑιιομδ {ἤ 6 γα ἰ8 
βοιῃθι ρ᾽ ΨΕΓῪ ὈΓΘοδγιοῦϑ δηἀ πηδουηά, ἢοΐ ἴο ΒΔΥ 
ἀδηρογουβ. [81 βυ γργιϑοά (ῃ6 (οχημηδηίδίοτγβ βου ά 
ποί ἢδανα 866, [Ππἰ 858 ὈοΙἢ [ἢ 6 νθῦβα ργθοβθαϊηρ δηά 

. 1Παὲ ΟΠ ον Ωρ ἅΓΘ ᾿τοη σα] δΔη ἃ βαγοδβίοδὶ, 850 18 ἐλέϑ. 
Τῃ6 ΔΡροβέ[68 15 ποῖ βρϑακίῃρ, βοεουβὶυ : δῃηα 6 ΔΓ6 ἴο 
τορϑδί {πΠῸ ἔοσγσῃἶα δ ἐξ δο, ψὨϊοἢ, να ἤᾶνο 866Ώ, νγ88 
ἐγιρἢοα 1ῃ τὴ6 ν6Γβ6 ἱ χγονόνον τ ΤΠῃ6 δβθηβθ, {Π6η, 
ΤΏΔΥ 6 (ἢυ.8 ΘΧΡΓΕΒ86ι : ““ Β6 [{ 80, 1 γοιι {Π1ηΚ (Πα 
δι 1 ϑρθακ, 1 βρβϑαῖς ποέ (45 1 ῥγοίδββϑ [Ὁ (ἰο) δοοογά- 
1ηρ ἴο {Π6 [,ογά, οὐ ψ ἢ ἃ νον ἴο βοῦνα {Π6 ῬΡΌΓΡΟΒΘΒ 
οὗ 8 σοϊρίοη, Ὀυΐ, α86 ἐξ τ06γ6, ἴῃ [ΟἸΪγ, τη ἰἢ6 σοηῆ- 
ἄδησα οὗὨ θοδϑβίϊηρ,᾽" 1. 6. 1ηὴ {πΠ6 86 οὗ {18 σοηῆάθδης 
Ὀοδβίϊηρ. Τἤυ5 4}} ψ|} Ὀ6 οἶδαῦ; δηά {ῃ6 86ηῖ.- 
ἴηθηΐ ἢ (ἢ6 νογβ6 [Ὁ] ον ηρ 1] 06 ΘΧ ΓΘ ΠΊΟΪΥ δρῖ. 
ΤῊῖ5 πηοᾶς οὗ ἱπίογργοίδίίοη (ν ῃ!]οἢ Ἄρρθᾶγβ ἴο ὕ6 
16 ΟὨΪΥ δά 881016 Οἢ 6) 88 ([ ἤη4) τπουρἧξ οὗὨ Ὀγ 
Μδςκη. ; ἐβουρῇ (848 υ80.8]} 6 ἢδ88 πη οἢ πηδίίογ {Π|41 
15 ἴοο Βγροίμοίιοαὶ. Ηδ {Π|1ηΚ8 {πὶ {Π686 ψόγο {Πα 
βαγοδβίίς ψογάβ οὐ {6 3αἶδο ἐδξαοίεγ8. ᾿ 

ΤἼὮδ 86η88 οὗ {16 ὡς, αϑ ἐξ τυογ6, τηυδῦ 4180 "6 δἵ- 
ἰομἀβά ἰο; 5ἴποα ὈΥ ἴἰ [η6 Αροϑβεῖβ ἢϊη8 (ἢδέ ἢ6 4068 
πο γεαϊίψ δἀταῖὶ [πᾶ ἢ Βροδκβ οὐ κατὰ τὸν Κύριον. Οη 
{ἢ 8Β6η86 ΠοΓῸ οὗ ὑποστ. 866 (ἢ6 ποίβ οἡ 9, 4. 

18. ἐπεὶ πολλοὶ καυχῶνται κατὰ τὴν σάρκα, κἀγὼ καυ- 
χήσομαι. ὮΙ 18 βα1( Βἰ τ] ]ΔὙ]Ὺ ἴο κἄν ὡς ἀφρονα----καυ- 

ἴσομαι αἱ νοΓ. 16. ΤΠ 86η86 8: “ὁ ΒΙῃ66 ΠΊΔΩΥ 
αϑὶ οἵ [8686 ΧΙ ΓΔ] δανβηίδροβ, 88 ἰδαγηϊηρ, οἷο- 

4αθηςα," ὅο. 80 186 κατὰ σάρκα ἰ8 ΟΧρΙαΙποά ὈΥ 1}|8 
Ὀεβί Οοιημπηθηίβίοῦβ ; δ8ηα πουρῇ 1ἰ 18 ἃ ρΡῇγαβα οἵ 6χ- ᾿ 
ἰδηϑῖνθ β,ρῃη  δοδίίοη, τὸ {μ]8 τοάς οὗὨ ἰδκίηρ 11 1886 
γοσβ68 [Ὁ] ονίηρ σοηῇη6 [{. 

19. ἡδέως γὰρ ἀνέχεσθε τῶν ἀφρόνων, ᾧρόνιμοι ὄντες. 
ΤΠ8 18 ΡαΙΠαρ5 ἴΠ6 τηοϑὲ βδγοδϑίίο βθηΐθποθ ὄνθῃ 
Ροπηρά ὃγ δῖ. Ῥαυϊ. ΥὙδί ψ δῖ {Π6 ΑΡοβέ!α 5414 νν88 
88 131 85 1 88 Βθνθῖθ. [{ ψ8 ἱηἀδοα {Ὁ]}ν δηά 8οί- 
ἀδρος ἴῺ [6 ΘΧχίγθ 6 ῸΓ ΡΘΓΒΟἢ8 80 ΜἘὲῈ}} 1ηἰογηθά 
ἃ8 ὝΘΙΘ (6 (ΟΠ Δπη5 ἴο 68 ψι ἢ (Π6 Ὀοδδβῖ- 
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ἱδσ, ΠΒΥροογίϑυ, δϑὰ ϑγθήγαγν οοπάποί οὗὁἨ π6 ἐδίϑο 
ῥθβοῇ ΓΒ, 

10. ἡδέως, ἐμδεμέθον, 18. υϑοά ἴῃ ἐς 88Π16 56886 88 1ῃ 
ᾷ Μεος. 2, 28. ἡδέως τὴν κακοπαθείαν ὑποίσομεν. Τὸ 
εἶδε ΟἹ] ᾳβοίοϑὶ ἀμ  Βοσῖ 468 εἰϊθά Ὀγ ᾽ ε18.1 δα ἀ Τμογα. 
ἤὅ, 10. Βπ4 8, 89. 

40, ἀνέχεσθε γὰρ, εἴ πιο, ὧα. 786 γὰρ εἰρηϊῆεοθ 6:- 
ρνῃβ ρναά. Ώρβ6 ψογάβ υἷδεθ ἰῇ ἃ μίσοῃᾳ ἐψβὶ 
4ιπη δ}18 Ββοεὴ οὗ [ῃς ἰοβοίμοῖβ δηὰ {πε ἐδυσῆς. Τὸ 
ς οριβδν" τὴρ ΑΡροβεῖα ἱπερεύρβ 1. ἃ ἤδυρηέγ, νἱοίφοί, 
ἀομηποδείηρ δρίγ!, ΨΠΙοἢ ἰ8. ἱπεϊήρῆ ἴῃ ἐπαέρεται, 
καταδουλώ, δηἀ εἰς πρόσωπον δέρει. Τῇ βγεῖ ἀδηοίθβ 
ῥαυέουν ἴῃ σοῆθταὶ, δηὰ 185 ψ6}} οκρίαϊηθα Ὀγ ΤΏΘοΟρΙΙ. 
κασεκαίρεται. Απή [)8 2448 : οὐδὲ γὰρ ἥμεροι οἱ δεσπό- 
τΐ, ἀλλὰ Φερτικοὶ καὶ ἐπαχθεῖς. ἼΤΠ6 καταδοῦλοι ἀ6- 
Βρίος α ἀθερρίϊς, δι᾿ ΓΑΓΥ σοπάιυοίς, 88 Θρβρϑοίβ!]ν 
ΒΟΥ, Ὑ6 ΠΊΒῪ δΠΡΡ686, 1 ἐδ ᾿πιροϑίείο δηά βρῆ- 
[οτοδηθης οὲ {86 οχίονηδὶ ἰοτπηβ δηεῖ σθγοπιοηΐος, 
δίϊοσ [868 εχδιημρίε οὗ (6 ΨΦεὙ]8}) Βα ῦϊη8Β. 80 ΟἹ. 
ᾷ, 4. ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσωνται" αηὰ [8. 48, 28. (Δε. 
ἃ. Βγαμη.) οὐ κατεδουλώσαμεν σε ἐν θυσίαις, Τα ψοτὰ 
15 αἰβο ιιϑϑὰ Ὀγ {116 (]αβοίοδὶ νυ [6 γ8 ἴῃ ἃ τηϑίδρῃογίοαδὶ 
δθη88, Τα εἰν τράσωπον δέρει ἷα ἠοῖ ἴο "6 ἰαἴκοη 1116- 
ΤΑΥ͂ (85 ἰξ 15 ἄἀοηθ Ὀγ ὙΠ γ)., 0 16 ἀῃ ἤγρεγθο]!- 
ΘΟ] ΘΧρ θϑϑίοη, “τ ρ  γηρ᾽ (ἢ 6 σγοαΐεβί ΠἸβρτδρο ; 8᾽η66 
8 8140 οἡ (ἢ ἴϑεοβ 88 ΟΟΠΒιΘΓΘα πηοϑύ ἱσθ μου. 
5001 Κιηρβ 22, 24, Μείι. 56, 80. ἔκ 932, θά. Απὰά 
[νου] φρδρδεα «[βϑρἢ. 1172, 1. ἀρπαξόμεμοι γὰρ 

ἔχεσθε καὶ τυπτόμενοι σιωπᾶτε. [ξ [ΠΟΓΘΙΌΓΘ 586Π18 [0 
ἄἀρηοίς {Π6 βῃηοδέ νἱοίϑηί 1) τίου ἰγαδιδηΐ, ἰκο (πὶ 
Θιῃρ]ογοα Ὀγ Ὠγαΐδὶ ραάεαροραθδβ ίοναγάβ [Ποὶγ ρυρ:|8, 
ΟΥ ὁγυθὶ πηδϑίθεα ἰοἸΝΑΓβ ὑπΠΟῚΓ δίανοβ.Ό Νο ἄουδε 
ἐδιῖβ Π88 γϑθίδγθηςς ἴο ἐπα υἱοϊϑῃΐ 688 ΨΠΘΡΘΒΥ {Π6 
δυρρογίθα (ἢ6 τρἢ 5 δῃὰ σϑγθπιοηΐθϑ ἐδεν ϑη]οϊποέ, 
8ϑῃηά (69 βεγεβίν σἱτἢ ψΒΪσἢ ἘποΥ Ρυθίβηθά δὴν 
Βερδοῖι οὔ Βεῖγ ογήουβ. 

τ ΤΠ ΨΜοΓΙάβ εἶ τις κατεσθίει Δῃἀ εἰ τις λαμβάνει ἃτᾳ ἴα 
Β6 ἰδκθη ἰοροίῃοσ, δα υπἀϑιβίοοά οὔγαραείέψ. Ὑεὶ 
ΔΘΕΙΘ5 δβίγδηρα, 8η4 ΠΟΠΙΓΑΡΥ ἰὼ (ἢ6 Αροιίϊοῖς 1.55 
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ἐοι, ἴο Ἰηϊτοάυςο ἴῃ 6 ὑρϑάῖίκαὺ ᾿Ἰδγοὶ 76} (86 Βίγοηροῦ. 
Τὸ δνοϊὰ ψὩοῖ ἀπ ου] γ, (1 βυρροβθ,) βοπια Οοι- 
τηοηίδίογθ, 88 ϑοδίθυβ., (δα κατεσθίει ἴθ {ἢ}6 Β6Ώ96 
ἘΟΟΥΤ, ϑδχ : δὰ {πον ἀρρεαὶ ἰο Οαἰ. ὅ, 156. Βαΐ 
{πότ 1Ὁ 18 Βυδ)οίηθα ἴο δάκνετε: ΨΏΘΓΘΑΒ λέγε 1ΐ 
ψουϊὰ 6 Πατγϑ, δῃὰ ἐδ 86η86 ἰθῆς6 δγιβίηρ {τρία 
Ι μνου]ά ἐπογοίουθ γϑίδίη (ἢ 6 βθῆ86 υ.8118}}γ ἀβϑοσίθϑά ἰο 
᾿ι, ψ σῇ ἰΒ δἀορίαα ὈΥ 41} {Π6 δηιθηΐ δηὰ δἰπιοβί 4]} 
τησάογὴ (οπιπιοηϊδίοῦϑ, δηά 18 δι ρροτγίοα ὈΥ͂ (ἢ 6 νοῦν 
βδη6 πχαίαρθοσ υβοά ἴῃ Μαίί. 28,11, Μεικ 1, 40. 
[Κ6 20, 47, ψὔογα 866 (6 Ὡοίθ. ὅθ 4Ϊ80 (8 
ΟΙΙδβϑϑίςαὶ ραββὰρθϑ οἰϊδα ὈΥ  εἰ8. ἴῃ ἰοο. πδί, ἴῃ θη, 
15 ἰῃ6 ἀϊδγθηςθ θϑίνψθθῃ κατεσθίει δΔηα λαμβάνει ὃ 
Οτοῖ. ψουϊὰ (ἀκα {Π6 Ἰαιίογ οὔ ργίνδία γθοθίνίηρ. Βιι 
ἐς 8ῃου]ά γάῖμογ βϑεϑῖὶ (ἢδί λαμβάνει τοίοιϑ (0 (ποῖν 
ἐαλὶπο, οὐ τεσεἰνίηρσ ἴἢ6 πη! Πἰϑέδγιὶ δι ροπα (ρογῆδρΒ 
ἔτοιη 6 8ι1π|58 οοἰἰδοἰο ἕογ (6 ροογ), ἐουρῇ (ΠΘῪ 
Ῥγϑίθηάδά ποέ ἰο ἀο 11. Τίνυβ λαμβάνειν 18 οἰΐθῃ 8π1-᾿ 
Ὀἰογεοα ἰσ ἀδηοίδ (Δ Κίηρ,, ΟΥ γθεδίν! Πρ ΠΊΟΠΟΥ ; ψὨϊοἢ 

86 Ἦ εἰ5. 1ΠΠπ8ιγαΐα5 ἔγοπι ἰβοογαὶ. Ῥδῃδίῃβη. τῶν μὲν 
ῥητόρων πολλοῦς οὐχ ὑπὲρ τῶν τῇ πόλει συμφερόντων, 
ἀλλ᾽ ὑπὲρ ὧν αὐτοὶ λήψεσθαι προσδοκώσι, δημηγορεῖν τολν- 
μωντας. Αὐἱϑβιϊἀ. ἴῃ Απιοηιῃ. ἢ. θ6ὅ. ἀπλήστως πρὸς 
χρήματα καὶ τὶ λαμβάνειν διακειμένους. ὅδ0 λαβὼν ὀψώ- 
γίον, ναΓ, 8. Τῇ κατεσθίει ΤΏΔΥ Ὀ6 υπάογϑίοοά οὗ 
ἐἰοβθ ναγίουβ ἀδνίςθβ οἵ τϑρδοιίν ΜὨϊο ΓΠΘῪ ῥγο- 
εἰϑδά ὃγ ἩΠΘθα]ηρ' [Π8 βαρεογϑεἰοὰβ οὐδ οὐἁ νυ 0]}8 
ΡῬΓοϑθηΐβ οὗ ἸὨΟΠΘΥ͂ οἵ βὍΟα5, ογ εἀζίηρ᾽ αἱ {Ππεἰγ (4068, 
δη (Π8 ἐἑυΐπρ ὠροη ἔλοηι, δὰ (0 υ86 ουν σομμηοῃ 
Θχρτεϑεὶου) δαξξηβ; (πὶ μρ. Τῆι βιισῖι 18. (Π6 ΜΑΥ͂ 
ἰὴ ψ πίοι (π6 ψογάβ οὗ [Π6 ραϑ8ᾶρα πιᾶγ 6 πηαἀογβίοοα 
1 ἢᾶνο βϑῆονη ἰπ (6 ηοίθ 1η ἰοσ. 

21. κατὰ ἀτιμίαν λέγω, ὡς ὅτι ἡμεῖς ἠσθενήσαμεν. ᾿ 

ΤῊΣ ϑθῆβε οὗ ἴπεθ6 ογὰϑ 18 ΟΥ̓ ΠΟ ἔηεδηβ οἴεασ. ΟἨγγϑοβί. δπὰ 

(ἴθ οἵδον ἀπεΐδης Οοιπιηοπίαϊοτα ποίϊος ἴπ6 οὔβουγγ, τ ῖςοἢ, (ἢ 

Οἤηκ, τᾶς ρυτροβεῖγ ἰηϊγοάυοοά ὈΥ ἴπ6 Αροβι]6, ουϊ οἵ ᾿αὴ τ 

Βυι τ 8 λέ νς 5 (1 {πίπΚ) βοδγοοὶν δα πη βϑὶ 816. ὙῊΘ ἴγυτ ἰδ, 
186 πεειεεδίγ ἱπογθαβα {πε οὐβουγίΥ, ΟΥ̓ γο᾽οἱπρ; (Π6 γνογάβ κατὰ 

ἀτιμίαν λέγω νἰτῃ τῃς ργεοεαϊπα ϑεῃΐεῃςε : ΥΠΘΓΕΔΒ ἰϊ 8 οἰέαν {παῖ 

τοδίονον Ὀε (ἢ θ86ῆ56, (παὶ οἶδυϑα τωσπϑί Ὀ6 ἰάθη νἱτ [ἢ 6 ΟΣ Υ9ΓῚ 

[οἰἰσιοῖπρς. Αηὰ 50 αἰπιοβὶ αἱΐ πιοάογῃ (οιμμιοπίλίοσδ, Ὅ0, Ποῦν- 



“Φρ4, ῷ ΓΟΒΙΝΤΗΙΑΝ8, ΟΠΑΡ, ΧΙ. 

ἐνεσ, ΔΓ ποὶ δργεοὰ οὔ ἴδε ϑδβδα. Οοῃείδεγίωρ ἔπ αἷς οὗ ἴν6 τδοῖθ 
οἵ ἴῃ ργεοδαϊΐηρ νεγθεβ, ἴ ΓΚ (ΘΓ 18 1{||ὲ σεδϑοὴ ἴἰο ἀουδὲ Ρυΐ 
{656 ττογάβ αἷδο οοηΐϊδί ἢ ἐγόπϑ, ΟΥ ξαγοαξπι. ΕἸ ΧΙΓΘΙΕΪΥ Πηρξηΐϊοι!8 8 
ἴα ἰη(εγρτείδιίοη οὗ ϑίοιτ. (Ὸγ τ δίοι, πόονγαναν, μα νγδβ Ἰηεδίοα ἴο 
Οβωρογαγ.), ὙἾΟ Ῥδιωρῆγαβθεβ ἢ: ““ Οὐ ἀδύεοοτὸ ἔδίεδγ, αυδὰ 

, 81 ἰδ: (νεγ. 40.) ϑυηί νἱγίαΐεδ, πη θεο 5 ἔπμοεῖτλ, ἐδιηαυς, εἰ 
οεῖ, δύναμιν δϑϑεαυΐ ἰηἴογ νοϑ ὩΟ᾿ Ῥο(ιεγί τι." Εογ (Πα δάνεγβα- 

τὶε5 (6 οὔδεσγυεβ) δ σεργοβδομβεοὰ Βαὺυΐ τυῖτ ἢ 18 ταπειονότης δοὲ 
ἀσθενεία. (8εε οἷ. 10,1} δι 18.) Ηδ (πετείοτα ᾿αῦθ ρροϑεβ ἰνὲ8 
ον ἀσθενεία ἴο ἱμεὶν δύναμις. Τῆεν οου!ὰ ἀομπιΐπεοῦ, ἐδ υρ, ἄς. ; 
Ὀυῖ ἴῃ 656 τΐηρΒ Ὠ6 60 8 ἦε ἰ8 τεαΐϊ. Ὑεῖ Πα δᾶγβ (δαὶ ἰΐ 19 
ἴο τε ἀΐβσταοα οὗ ἴπ6 [8]536 ἰθδοιοσβ, ἰδδβηγυοῖ, 886 1ΠεΥ Ὀοδϑίοα οὗ 
τἰλιεῖν δἰ" λυ ἴο (Β6 Αροβίῖς, Βοβϑηη. οἤετβ {πε [ο ]οννίηρ ἐχρο- 
εἰιΐοι : “15 ἀεάφομε (νϑδίγυαι, τε], εἰ 411} νοϊυῃί, ἤδἰδοσιπι ἀροβίοϊο- 
Τα η,} πος ἀἶοο, πι|6 πἰτηΐβ (ιἴ886 τἰπιϊ πη, ;. 6. 6 υαύδσῃ ἢυΐιι5- 
Τηοὐϊΐ δ᾽ ̓ αυϊὰ 6896 δυβϑῦι : υἱ ὡς τεἀπμήεῖ.᾽" 

Τἤο86 ἰηϊογργοίδι ἰοηβ ἱπάθοὰ οοἰηοϊάδ οὐ ἴϊε δβεῆδϑε οἵ ὡς ὅτι 
ἡμεῖς ἡσθενήσαμεν, Μάοῖς (1 (Ὠῖη 1) τῶν πᾶνε ἴῃε οἰρηιϊβεαιίοα 
ἔβεῖο δϑογὶ δεὰ ; Ὀυϊΐ ΟὨ (Πα 86η86 οὗ κατὰ ἀτιμέαν λέγω (οη νἢϊοὶ 
1116 αἰ ΌΪΥ οἰ εἢγ Πἰρε8) {π6 δῦονα Οοιητηθηίδίοιβ ἀἰδεν πιδῖθ» 
ΕΪΔΙΪΥ : δηὲ 1 οδηποί ὃυῖ αἰθεν ἔγουχ Ὀοίἢ ; δ'μος (ἢ δἰσηϊ βοδίίου 
{ἸεΥ δϑϑῖρη ἰδ ἐγ ἃ, δὰ ποῖ δρτϑοβῦ δα ἴο ΔΩῪ Τρ τΐαῦ 156 ΟὗἉ κατὰ. 
Απὰ στρόγεονεῦ ἴΠ6 ἰηϊεγρτγειδίίοη οὗ Ἀθϑεημι. δίῃ κα τἴῃ6 ϑθῆδα οὗ ὧε, 
ὙΥὨΪΟὮ 80 ΆΓ ἔγοιῃ δεΐηρ μ᾽θοῃββίΐο, ἈΡΡΕΆΣΒ ἴο 6 νΕΓῪ δἰριηἰδοδηῖ 
δρᾷ οὔ ἱπηροτίαησε ἰὴ ρυϊάϊηρ ἃ (ο {Π6 δεῆδθ. [ἴ ξϑδῖηδ ἴο ϑεδῇ ἐξ 
τεξετοποε ο, φμοα αἰἐϊπεέ αἀ ; διὰ ἀτιμίαν τηυμδὶ (1 {Π}Κ} δἰ ρ ΠΥ {116 
ἀΐδρταοε ολδὶ οἡ Ῥακπὶ Ὀγ {Π6 (αἶξε ἰδαοδετε. ΤΉ κατὰ ἀτιμίαν λέγω 
ΤΩΔΥ δδνα ἴΠ6 οἸ]οννρ᾽ ΒΘ 86 : ““ [ 6ΑΥ (ἢΐ8 Ψ] (ἢ ἃ Γεΐδγεηοα ἴο ἐἢ 6 
ἀΐδαταςα υἱοῖς Π88 Ὀδθη οδϑῖ Οἡ πηβ." ΤὨΒ ὡς ὅτι δ 06 τεμάεγοὰ 
αε ἵ παπιεῖν ; ὙΜΪοὮ 66 ηδ6 οὗἁ ὡς ὅτι '8 ἑουπά ἴῃ ὦ (Ογ. ὅ, 19. ἀπὰ ἰῃ 
Ἰβοεοταῖ., οἰϊοά Ὁγ ῬΥεῖδβ. : κατηγόρουν δὲ αὐτοῦ, ὡς ὅτι καινὰ δαϊμονέα 
εἰσφέρει. Τῇ Αροϑῖῖα γθβ 8 ἴο 58} : ““ ἔξ Βρεαῖς [ἢϊ5 τνῖἢ Γεΐδγοηος 
ἴο {Π6 ΤΕρΡΓΟΘΟὮ οϑδὲ Οἡ ἴ16, δηά ἴο οχοϊίε γοι ἴο τπδῖκα ἃ Ἴοοϊωρεασὶ- 
80 οὔ [πεῖγ οοπάυοσι νἱ(ἢ πίῃς ἴῃ βυιοῖ τεδρεςίϑ, [μαι γοῦ ΓΔῪ 866 ποῦν 
11||6 οἰ τα τα 6 (ΠοῪ ὈΘΔΡ ἴο πιῈ 88 δὴ Αροβίϊε, δηὰ ᾿παὶ γοῦ τ ΔῪ ἀε- 
τεστωηΐης ἡ ἰσὮ ρματίγ ἢ 88 ἴΠ6 ει (ΕΓ οἰαίτη, ἴο ἴππ6 {1{16 Οὗ Το] Αροϑβι]δ." 
ἮδΘ6 {δὴ ἔο! ον ἢρ (δ ἐπαϊγδοέ δοτηραγίϑοη οὗ ἐδ τηοάς ἴῃ ννῆϊοῖ ἂε 
Ἔχοσοίθεα ἢΐ8 τη δῖ συ τυνϊἢ τῃδί οὗ ἴπ6 ,αίϑε «ροεέίες, Ὦγ ἃ αἰγεοῖ αχ- 
διηϊηδίίοη οὗ [μ6 αυλ]1Ποδιίοηδ οἡ τνβίοι ἴεν ῥχιἀθὰ (ποι θεῖνας, 
ογάεν ἴο δίνουν (ῃδί {Π|6Ὺ α͵30 εχὶϑί ἴῃ Ὠϊγηϑοῖξ: δηὰ πα (Πδἢ ροϊηί(β οὔ 
πῃ Ὑὔαΐ Τεδροοίδ ἢΐδ 408} }ἘΕΠἐὀ π᾿ ῖ!Οἢ8 πὰ τρογίϊα ἰπ (ἢ οαῦ86 οὗὨ τα 
Οὐδρεῖ τ γα νϑϑίγ δυρετίοῦ ἰο (πεῖ. ΤΊ 8 πα ἰπιγοάυοεβ τυ τῆς 
ὙΟΣάδ ἐν φ' δ᾽ ἂν τις τολμᾷ---κἀγὼ, οὗ πη ϊοῦ ([Π6 8686 δοείῃβ ἴο ὕδ 
Εἰγ}86: ““Τἔ ΔΩΥ οπα ὃ6 60 Ὀοϊά 85 ἴο δῃηϊδγ ᾿ηἴο οοτηραγίδου τυϊτ ἢ της, 
Ἶ τοδυ ὃε 60 δοϊὰ ᾿Πκοννῖβα 88 ἴο δηΐεγ ἰηίο οοτηραγίϑοῃ τυῖτἢ Ὠΐπι," 
Υοεῖ δε δοίϊδηδ [ἢ 8 νυν ἢ ἢ Ῥδγεη οι 8] οἰαυδα ἐν ἀφροσύνῃ ; ᾳ. ἁ. 
“1 Κηονν 1 ἰμοὺγ [Π6 ἱπηρυϊαίίου οἵ ἔθ} δ} ἰγοαοιϊηρ;, Ὀὰϊ 1 ἀζὼ οοσι- 
Ρε ]εὰ ἰο ἰΐ, δῃὰ 80 Ἰεἰ [ἰ ρᾳ88.᾿" 

φῷ. Ἑβραϊοί εἰσι, κἀγώ" Ἰσραηλῖται εἶσι; καγώ. 
Ηρτθ {ποῖ 15 {{{| (μι πθϑά8 Ἔχρίδηδιίίοη. [ἐ πιᾶὺ 
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δυἶἔςα ἰο τοί {π6 σοδάοσ ἰο Μδοζκη. δη Ἐοβθημ)., 
{6 Ἰδίῖογ οὗ σοι οὔβογνεβ (του (δγρζον), {πὶ (6 
Ὠδηθ εῦτεισ 88 ΟἿ τγδίῃον ἀθϑιρηδίίηρ γε σίοη, 
ἰδαὶ οὗ Ζεγαοίδέο ἀδηὰ ει, τασα δῃὰ παΐΐοη. Βγ ̓ Ϊσρα- 
ηἡλῖται Ὅ6 τη υπἀοιδίδπα Ζεγαοίϊέος δογΉ, Ὠοῖ »γῸὺ86- 
ἰγέεε. Ἰῇαε ἴα|56 ἰθδοῦθγβ ογθ, 1ἴ 8668, 76 08. 

28. παραφρονῶν λαλώ. Τῃα ΑΡροβιία ἤθγο, ὈΥ 8 
βογί οἵ οἰ πᾶ χ, δρρ 165 ἴο {Π18 Ὀοδϑβίηρ πο {116 ῥγθ- 
σοαηρ ἰθτηὶ ἀφρῶν δηὰ ἀφροσύνη, Ὀυὲ παραφρονών, 
μμλν τὰ ἴθγῃι ΡΓΟΡΘΙΙΥ βἰρηϊῆθβ ἰο Ὀ6 θοβίἀβ οἤβββὶ(, οὗ 
τηδα. 

328. ὑπὲρ ἐγώ. ΤὮδ ρτγθροϑβιτίοη 18 ἤθ γα υι864 ἴῸΓ δῇ 
δάνογρ, δηά 18 βαρ αἰηθαὰ ὃὈγ {π6 δηιϊθηΐ (οτητηθηία- 
ἴοΓ8 πλεόν, ΟΥΘ. δοίη οἕλθῦ' ργθροϑβϑι(οη8, που ἀϊηρ 
πρὸς ἀηὰά μετὰ, ΔΓ6 450 ιι5οα 845 Δανογὺβ ὈΥ [6 Ὀδδβί 
δυίῃογϑ, θὰς πανοσγ (1 {Π1ηΚ) ὑπέρ. ΤΌϊ5 Βῃουϊὰ (δ γο- 
ἔογε βθϑῖῃ ἴο ὃὈ6 ἃ (ΟΠ οἰβὰ ΟΥ 8η 1ἀϊοιίοαὶ 086. Α 
(Ἰαββίοδι γε ψουϊὰ ἤανα ψγ ἴθ ὑπερφέρω. δ0 
ϑορῇ. Εά. Ὁ. 1006. εἴτις γῇ Θεοὺς ἐπίσταται Τιμαῖς σε- 
βίφειν, ἤδη τοῦθ᾽ ὑπερφέρει. 

28. ἐν κόποις περισσοτέρως, 800. εἶμι, ““ἸΏΟΓΟ ἔτο- 
αΌΘΏΕΙΥ ἢανα 1 θ6οη," ἄς. οἱ ἢ οὔβογνθβϑ, {ΠῚ 8δο- 
οογάϊηρ ἴο (Ἰοπιθη8. οι. Ερ. 1. ἰο (οσίπ:}. ᾧ ὅ. 
δι. ΡΑιυΪ νγᾶβ8 βαεύϑῃ {{π168 1 Ὀοηάβ. Απὰ ἢ6 γοίογϑ ἴο 
Τ. Πιαρὶὶ δεϊοοία (αρὶί Ηἰβι. οὶ. ὅ6ο. 1. Ρ. 469. 
Εἶναι ἐν τινὶ, ΒοΒβθοητη. ΓΟΙΉΔΓΚ8, ΠΘΓΘ 5 η1ῆ68 ἔο δὲ 
διεδγεοοί ἰο αην ἐλίπρ, ἰο ὃ6 οὐποχίοιια ἐο αην ἐξίηρ ; 
85 ἴΏ [Κ6 28, 40. ᾽ν φυλακαῖς, ργίδοπδ. ὅ66 Μβοκη. 
δηά οἵδογ (οπιιηρηίαΐοῦβ. Θανάτοις, πιογέαΐ ρογίί ; 
88 Β0ρΓ4 1,9 ὃς 10. δηά οἴδθηῃ. ὅ66 δοῆίθυβ. [,6Χ, 

44, 25. ΤἼ686 νϑγβθ8 δγὸ (Ϊ {π1|η[0) τ σεν ρυΐ ἱπίο 
ἃ ῬΔΓΘη ἢ 6818 Ὁγ ψαίοσ. (ὐθγίδιην ὈΥ {118 τοι ῃοα 
{πΠ6 σοηδβίγασίίοη 18. πιο ἢ οἰοαγοά, δηὰ {π6 τηδίϊοσ 
566 Π|8 ἴΟ Ὀ6 ΘΟΧρ δηδίοτγυ οὗ [Π6 ψογά θανάτοις. 
. 94, ὑπὸ ᾿Ιουδαίων πεντάκις τεσσαράκοντα παρὰ μίαν 
ἔλαβον. Τα ποι πληγὰς 15 Οὐχ! 6α, 8Ίη66 1 ΤΩΔΥῪ 
ὙΘΡΥ Μ6]1 Ὀδ 8Βῃρρ,16ἀ ἔτοπι {Π6 πληγαῖς ἴῃ {Π6 ῥγε- 

ἱὩρ᾽ νΟΙΒ6, ΘΒρΡΘΟΙΆΠΥ 48 {Π|18 18 ΟἸΓΘΟΊΥ ΘΧρίδπδ- 
ἰοῖν οὗ {π8{. οὐ ονθη δα :ϊ ποέ ργεοθάβά, τῃ6 
ποῦῃ ἴῃ ηποβίϊοη πηρὶς παν ὕὈδαη οὔ θα ; ἴον (86 
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61110818 15 ἔτοχθθηΐς ἴῃ {π6 "εβί ὙΧΊΓΕΓΒ, ἴσοι ΠΟ δ] 
ἸΏΒΔΩΥ ΘΧΔΙΏΡΪ65 ἀγα δή ἀδυςοά Ὀγ Βος ΕἸ]. Ρ. 88ὅ---. 
Ἐτ. ϑομαί, ΤΠ 56η86 ΠΕΙῸ οἵ παρὰ, ἐπτερέ, 15 ἰουπῇ 
οἰβονῇοσο 1 ϑογρίυγο, δὴ αἷ5ο 1 (ἢ (Ἰδββι δὶ 
ὙΓΠΠΟΙΒ. ΝῸΜ (6 δυο σ οἱ βίτρθ8 88 ΟΥ̓ ἰΔῪ 
1ἰπιϊἰ6ἀ ἰὸ ἐογέν : Ὀυϊ ἴο ργανθης {π6 δοοι ἀθηίδ! ν δχ- 
οοΘάϊηρ {πᾶ πππηθοτ, 1 ννα8, ΨΊ ἢ ργυάθηςῦ ἢ Δ Ὠ1Υ, 
σοῃἤηρα ἴο ἐῤίγέῳ- πο. ὅο Ψοβορῇ. Δηῖ. 4, 8, 41. ὁ 
δὲ παρὰ ταῦτα ποιήσας πληγὰς μιᾷ λειπούσας μι. τῷ δη- 
μοσίω σκύτει λαβὼν τιμωρίαν ταύτην αἰσχίστην ἐλεύθερος 
ὑπομενέτω" ὃς ΑΗ. 4., 8, 28. πρόστιμον ἐκτινέτω πληγὰς 
μ- μιᾶς λειπούσης λαμβάνων" Ὀοϊἢ ράβϑϑᾶσοβδ οοἀ Ὁγ 
ν᾽ εἴ8., ψψίο α3ο δά ἀιιςθβ βοηιδ συγ ουβ Ῥᾶ588 60,68 ἔγοπι 
1η6 Βδυδιηϊσ σα] ̓ υε 6 ΓΒ οὐ (ἢ}18 αυδ]οοῖ (οη ψῃϊςἢ 8566 
αἶδο 018 Ουγεα, δηὰά (6 οορίοιιβ (οἰ ξοἴδηθα οὗ 
ϑοποοίς. το ψὨϊςῃ οίβ. 8 της ᾿πάθθιοά). Αμά 
6 δά 8, (ηδι ἰῃ6 ΒΑΌΡ᾽Ππ8 ἱπίον ἔγοιὰ {Π|ΓΕΥ- ΠῚ 8 
θοίηρ [Π6 ὨσΠΊΡΕΓ δοίδα Προ ἴῃ ργδοίςα, (πὶ ἐπ ΓΘ6 
Ῥαγίβ οὔ τῆς θΟΟῪ ψεγα ἰοὸ Ὀ6 Πδρο] ]αἰθὰ ἢ 8η εαιδὶ 
ὨΌΠθ6Γ οἴ 5ΕΓ1Ρ68. 

45. τρὶς εἰ ἀρνοῤ νει “ {ἢτῖτςα ψᾶ8 1 Ὀοαίθη ψ] ἢ 
το ΙΒ ; ΠΑΠΊΕΙΥ, Ὀγ {πΠ6 ΟΘ΄ πέϊίος : ἔοτ 1ῃ|8 Ψψὰ5 ἃ Ηο- 
τηδη) ΡυΠΙΒῃηδηΐ, οὗὨ ὙΠΟ ἢ ΟἾΪΥ ΟΠ6 ἰῃϑίδῃοθβ 18 Γδ- 
οογάσα, ηἡδηιοῖν, (δι ἰη Αοίβ 10, 2:ὁ., Οἷ δέγρες ἢο 
ΤΑΘΏΓΟΠ 18 τη846 δὴν ψῆθγο. ᾿Ελιθάσθην. 866 Δοῖξβ 
14,190. 'Τρὶς ἐναυάγησα, “ἐῤγίοθ 7 σι ετοά δἠέρωγεοζε 
Δηα (αὶ ἴῃ (Π6 βαγνίοθ οὔ ἢ (οβρεοῖΐ, ον ψ ῃοἢ δ᾽οηΒ 
1 εχροβοθα τουβο]ῇ ἰο {Π1|5 δπὰ 41} οἴμοὺ ἀδηρογβ." 
Ὕδεγα δηά ψἤθη {ἢ 8 ἰοοῖς ρ͵δοα ἰ8 υποδγίδι ἢ, 81Π66 
ΠΟ τῃηθῃτΊση ΟΥ̓ Τί 15 πιδ46 οἰ {Π6Γ ἢ δογίρίαγα, ογ ἴῃ {86 
Ἐ ςοἸ δβἰδϑέ!οδὶ υυγιΐθυϑ 448 ἴο (Π6 βῃρνγθοκ γεοογάδά 
1η Αοίβ 27., {ποτ 18 ΝΟΥ γϑαβοη το {π|ηΚ {παι ἐἢ18 
ἸΟΟΚ ρῥΐασα ηριμοὴ ἰαΐεν,, ἀπ {Πι18 16 τηδὲ πᾶνα ππδ66 δὲ 
Ιοαβί [ῃ6 )ομνέλ. 

25. νυχθήμερον ἐν τῷ βυθῷ πεποίηκα, α ἄαψ απά α 
πἰαὴξ; ψὨϊοἢ ταβῖ, ἴῃ 15. [0}} 3686, 5, ἃ σοτη- 
ἰείδ πδίυγαὶ ἀδυ, ογ πτϑηϊγ-ἴουγ Ππουγβ. Νυχϑήμερον 

18 ἃ ΓΆΓ6. ΜΟΙ, ψῃϊσΐῆ ΟσουΓΒ ἰὴ ὑπὸ ρᾶββᾶραβ οἱΓ64 ΟΥ̓ 
γείβ. τοῦ ΑἸαχ. Αρῃγοάίβ. τὸ νυχθήμερον μιμεῖται 
τῶν ὃ. ὁρῶν τὴν κράσιν' Δῃἀ ῬτγοοΙτΒ τὰ Τίηι. ΡΙα οηΐ8. 
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αὶ ἐν τὰ κέντρω θέσις τῆς γῆς ἀνἄλογεν ποιεῖ τὴν τῶν 
γνυχθημέρων ἐξαλλαγὴν. Το ψὨΙοἢ 1 δαα ΤίοίΖ. (οπὶ- 
πηδηΐϊ. τη [γοορῆ. (458. 818. Θ. νυχθήμερα δεινοῖς ἀνέ- 
μοιρ ἐφέροντο δεκάτῃ δέ ἡμέρᾳ κι τ. Ἀ. ὅς ΤίαΖ. ἴῃ 
Τγοορῃ. 1Φ0Φ. 80 {86 Ταἰϊη ἐγὶποοίξηι, τ οἷ 18 
1866 Ὀγ (161. Απβοη. δῃὰ Απι. Μᾶσο. 14. 4. Πε- 
ποίηκα, ἦαυθ ρμαδδεά; ἃ8 Αςίβ 20, 8. ποιήσας μῆνας 
τρεῖς" ατμὶ Αοίς 16, 88, 18, 28., ὙΠοΓα 566 (ἢ6 ῃοΐθ5." 
δὸ {πὸ Ηθῦ. πῶν ἴῃ (ὐομβοὶ. 6, 12.. ἀπά {6 [,3ι1 
,ασονε, ΜΝ ὨΪΟΝ οσουγβ ἴῃ βϑηθοᾶ δηά (ἰοοῦο. 8.66 
ϑοῃίθαβ. [6χ. ᾿Εν τῷ βυθῷ, “ἴῃ τΠ6 ἄδερ ογ δῦγϑ. 
ἴε ἰδ αυϑυτά ἰο οχρίαίη (ἢ 8 (ἢ βοι!6) οὐβ τσείον ἃ 
εἰμρροοη ; οἵ (ἰῖϊπ οἰ ογ8) τὸ τ ἐδίῳ: (δι ἢ6 830ῦΡ- 
φοτίϑα ἰ)]π)56} ὃν σιοὶπιπιϊηρ. οϑέ (ὐοπιπιοηίδίουβ, 
δηζοηῖ Δηα τηοάθ6Γ}), ται οηδὶ Υ σοηοὶαδ (δὲ ἢ 6 ΒῈΡ- 
Ῥογίβα ΠἰμΠ]56 1 οἡ βοπι γδίϊογ, ογ οἵδοσ ἱγαριηθηΐ οὗ 
{16 5ἢϊρ, οὐ ψῇῆῃϊοῇ Μίδοκη. {πη 8 ἢ τοδοῃθά ᾿δηά. 
Βαὶί ἐλαέ 15 τηθγ βρθοιϊδίίοῃη. Α83 ἰο {Π6 σοπ]δοίιγα 
οὗ βοα (οιηπιοηίδίοθ, {πᾶς 6 βροηξ [6 {{π|6 Οἡ 
δοπε6 γοοΐ οὐ Μ᾽ ὮΙΟὮ {Π6 5210 ψὰ8 ψγοοκοά, 16 σαπηοΐ 
06 γϑοοῃοιϊθά νι τἢ6 886η86 οἵ ἐν τῷ βυθῷ : ᾿ΠΘΓΘΔΒ, 
Δοσογαϊηρ ἴο (Ὧ6 σοιητηοη ἰηίςογργείδιίοη, ἢδ ψουϊά 
δ6 τοα ν᾽ ἐπ ἢ ἄθορ, ᾿πουρῇ βυρροτγίοα ὈῪ ἃ τδῖϊου. 
Βύθος ἰῃ {ἢ 8 56η86, κα ἰδ. [δὲ] αἰέμπι δα ΟἹΓ 
εἶδε}, 158. υϑεα Ὀγ [Π6 Ὀεβί ψυιίθτβ. ὅ0ο 2] δη Η. Α. 
8, 8, Ἴ. (οἰἰοὰ ὃν ὙΥεί58.) ἀθέατον νήχεσθαι ἐν βυθῷ. 
Α 581:1118Ὁ. ραϑβαρ ἰο {Π6 ργθϑθηΐ οσουγβ ἴῃ Γγοορῆ. 
γ58. ΠΠώτου δ᾽ ἄῦπνος ἐνσαρούμενος μυχοῖς. 

46. ὁδοιπορίαις πολλάκις. ΗδΓΘ ἐν πιυϑί Ὀ6 τοροαίϑά 
ἔτοῃι νϑι. 48., ψτἢ ψ ϊσἢ (ἢ 18 18. οἰ Υ σοηπροοίθά ἴῃ 
σοηδβίγυοσίίοη. ΚΚινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, 
80 1 ψνου]ὰ ροϊηξ ; ἔογ (ἰπουρσῇ {πΠ6 (μηδ ηΐδίογβ ἄο 
Ὠοΐ ποίϊς6 1{) 1 Β6 68 ῬΓΟΡΟΓ ἴο ἴ8Κ6 (686 [ἢγδα 
Ραγί συ αγβ, {Π6 ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, 
δηὰ κινδύνοις ληστῶν Ἰῃ ἃ “ΤΟΊ, Δα Κεαρ ἤθη ἀραγὶ 
ἔτοτη {Π68 γοβί οὔ {Π9 οοηίεχί. Αηά, 11 πκὶβίαΚα ποί, 
ἔα Αροβίῖία δήἀαθὰ (ἢθ βεσοηᾶ δηά (ῃϊγὰ ἰθγπβ ἴο 
ἔΌΡΓΠοΥ ἐχρίδιη (ἢῈ ἤγοί. ΕῸΣ ἰο τῆ6 ρτοδί ἔλ{ρι169 
δη4 ρεϊνδιίοηβ ψ Ὠοἢ ἢ6 Ψψουϊα να ἰο ὑπάθγροὸ 1ἢ 
15 Ιοῃρὶ Ρογθργ δῖ] 08, 6 ἰο ὃὈ6 δα ἀδἀ [6 ἀΔΏρΡΘΓ 
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ἴο ψῃΐοῖ ἢ6 ψὰ8 {Ππογοῦν ΘΧΡΟΒβΘΩ͂, θοίἢ ἴπ ογοββίηρ 
- 8Δη4 βοιηθί!η68 ΤΑ ΚΊηρ ἢ18 ρᾶ888ρ6 δὶ οηρ' Ὀγοδά δηὰ 
ἄθοϑρ σχίνογθ 1 ρει Ὀοδίϑ, δαη ἃ αἶϑο (ἢ6 ρεγ1}8 ἔγοῃι 
ΤΟΡΌΘΓθ, Ψ1 ΨὨοΙη, δί {παΐ {{π|6, θνβὴ τῆς τηοβέ 
{ΠΙΟΚΙΥ ἱπμαθιίδα δηᾶ οἰν}]Ζοὰ ρᾶγίβ οὗ Επγορα 
Β ΔΙη6ά. 

ἼΠ18 Ρᾶ88αρα 18 1 64 Ὁγ Ηε]οά. 2, 4. (εἰ Όγ 
γε18.) κινδύνοις θαλασσῶν, κινδύνοις πειρατηρίων ὕποβα- 
λοῦσα, λησταῖς παραδοῦσα πολλάκις. Ὑ οἰ8. 4130 σοπη- 
ΡᾶΓ68 Ρυΐ. 2, 608 Ε. 

Τη6 νὸ ποχί ρδγι συ ἶδγβ ἔοσπὶ δ ποίπο σ,ΟΌΡ. 
Κινδύνοις ἐκ γένους, 861}. ἐμοῦ, ““ ἔτοΙ. ΠΥ οὐ ἢ σομπηίσγ- 
τη6ῃ ; δηά {686 ρογρεοίιι] δηαὰ ἔογτ δ 0]6 ἔγουι {ΠῸ 
ὉΠΓγοἰθηιηρ Ποβί ΠΥ οὗ (Πο86 Ὀ]1ηα ὈΙρζοίβ8. Κα ινδύνόις 
ἐξ ἐθνων, ““ ρ6γ}}8 Ὁγ {Π6 Ὠδραῖῃθη." ΤΤἬδδβ6 ἃγὰ 808 - 
οἰθηγ τηδηϊίοβί ἔγοπι ἰἢ6 Δοίβ οὗ ἐπ6 ΑΡροϑβί!68, 
Ἐδουρῇ ἀουθύ]688 {ὑπ ρογβθουΐογβ {πθγρ γϑοογάδά 
ογιηθά θυ ἃ 83Π18]}} ρογίίοη οὗὨ ψῇηδὶ δι. δι] βυβεγοά. 

ΤΠ6 ποχί (ἢγθο ρδγίου αγβ ἔοόγῃ (1 {ἢ ]1η}.) ΔΠΟΙΠ6Γ 
ΓΟΙΡ. Κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν 
αλάσσῃ. ΤἢΪ5 15 ([ σοηςοῖνθ) 8 γτοβηρά τηοάδ οὗ 58υ- 
ἴηρ 1Πδἱ ἀδηροτγβ τοὶ ἢϊπὶ  βογανοῦ ἢ6 ἰυγηρά Ιτη86 
ὙΠΟΙΠΟΓ ἴῃ {π6 ὈυδΥ Ὠδιιηΐβ οἵ πιθῃ, ογ ἴῃ {{16 530]1- 
ἰυ468 οὗ {π6 ἀδβογί, οὐ οὔ {6 θοβοπὶ οὗ {π6 τηϊρῃ 
ἄθθρ. 1{18 ἰο ΡῈ ορβεγνβὰ (ἡ ηῃδιϊ 88, ἢοψανοσ, ποῖ 
βίγιοΚ [πΠ6 (ομτηδηϊδίογβ) (πδΐ {π6 ἀδηρογθ ἤθγ δἤ- 
νογίβα [ο ἃγε ἀδῆροιβ ΠΟ (6 ΡΘΓΒΟΠ8 8] Δ 64 ἴο ἴῃ 
1} ἰ48ὲ στουρ. ὅε (686, ϑυςἢ 849 ἢ6 Θηοοιιμηίογρά ἢ 
οἰτι68 Ψ1} οσσὺγ ἴο ΔῺΥ Οἢ6, Τῇοβα ἴῃ (ἢ6 ἀσδογές 
ἅτ Ὁηγεςογαβά ; Ὀυΐ, σοηϑίἀογίηρ (Πδὶ βιο ἢ} Ρ]86 68 
ΘΓ Ψψ6}} δάἀαρίοα ἰο διιθυδίθβ, [ΠΟῪ ΠΊΔῪ Θαβιγ Ὀ6 
᾿ηδρὶποα. ΟΥ̓ βαιηθ Κιηά (Δη4 ῃοΐ ἴτοπὶ ἐοηραϑ8.8 
ΟΥ Ρἰγαίθϑ, ἃ85 τσγοῖ. ϑι|000868) πηιιϑί θ6 υηἀογβίοοά ἴο 
Ὀ6 ἐΐοδθ ἴπ ἐδα δεὲα. Το ψὨοἢ ρυγροβα Μοροςοῇ. 
δῃηά Ἐϑί. δρί!υ γοίδγ ἰο Αςίβ 20, 8. γενομένης αὐτῷ 
ἐπιβουλῆς ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν 
Συρίαν. ΤῊΪ5 ραβϑαρσα ἢδά οσουγΓοά ἰο τηνβο] ἢ; δηά 
ἔτοιαι {ῃ6 ψογαβ οἵ 11, ψ ἤδη ῬΓΟΡΘΙΙΥ υηάδογϑίοοα (866 
[Π6 ποί6), (6 γΓ σϑῃ 6 πο ἀοιιδί δι {π8ὲ ἴῃ6 ΑΡροϑε6 
ἤθγα Π88 1 ἰῇ νἱον,. 
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Το {μ6 οἰδον ἀδηροιβ ἔγομ πο, ὙὨΘΙΊΠΟΓ 96 }}8 ΟΥ 
Οδηι1165, ἢ 4445 κινδύνοις ἐν Ψευδαδελφοῖς, ψθτα (6 
ἐν ἴβ αϑθι[ σοη ΓΙ ΔΌΪΥ ἴο ἰδ ἐν οὗἁ {Π6 ῥτγθοθάϊηρ 
ΔΓΓΙΟΌΪΓΒ οὗὁὨ {Π18 σγοὺρ ; οἴἤογν1856 ἐξ νου]ά ἤᾶνα 

ἰπέῃ οἴθαγθγ. ὍΏθβα Διίθθ ὀγϑέλγθη ἅτ ϑυρροβοά ὈγῪ 
Οτοί. ἰο ανὸ θθθη μεαέλθηβ ψὯο ἐδ τμε ἐν ἴο ὃ8 
ΟἸἸ γι βυίη8, [ἢ ΟΥΘΓ ἴο ραῖθοῦ ἃ Κπονίοάρα οὗἉ {(Π6 
ΒΒ η65865 8η4 ργδοίσο8 οὗ {ῃ6 (Ἠγίβιίδη8, (ῃαι {ΠΟῪ 
τηϊρσς ὈοίγαΥ ἤθη]. Ηδς, ῃονονοῖ, δά 668 ΠΟ ῥγοοῦ 
οὗ τΠ15; ποῦ ἀο 1 Κηοῦνν ΔῺΥ ρδββᾶρθ8 οὗ ἴῃ6. Νὸν 
Ταβίδιηθης ἰ(ἢδέ δῇογα δὴγ Ἴουηίθηδησα. Α58 ίο 
{116 ργοβϑϑθηΐ ρᾷββᾶρθ, [ διῇ βυΓργβοα (ἢ6 (ὐοτηπηοηΐξδ- 
(ογ8 βῃου]α ηοΐ πᾶν β6θη ἰῃδί (ἢ8 Αροβί]β [88 68ρ6- 
οἴ ΕΠ} τη νον Ζυἀαϊζίηρ (ἢ τιβείδηβ, Ψ ηο0 πιρἢς ΝΟΥ 
ψ6}} Βα 80 οδ δα, βίησε {ΠῸῪ ΨΈΓΟ βοπγθί 65 96 »}8 δὲ 
Ποϑγί, 56] οὔὴ τηογα (ἤδη ἢδ] ἢ (ΟΠ ΓΙ βε 88, δη ἃ Αἰ τυ ΑΥ5 
ὈΓΠΓΘΓ ΘΏΘΙΠ.165 ἴο Ῥαι], ἃ85 Ὀδίηρ [ῃ6 Αροβέ]6 οὗ (ῃ6 
Οοπῖ 68. ΤΠο Αοἰ8 δηά (ἢ6 Ἐρίβειος ΒΌΡΡΙΥ δϑυη- 
ἀδηΐ ῥγοοίβ δῃὰ 1:1} 8ἰγδίίοηβ, οἵ ψῃοἢ 1 πθθα οὐ]γῪ 
ἰηβίδηςος (]. 2, 4. διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους Ψευδαδέλ- 
Φους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν 
ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώ- 
σωντα!. ΝΕ 

Τἤυβ (ῃ6 Αροβί]α δηυμηογαίθβ ἢ18 ρογ 8 ἴτοσὰ {ἢ 6 
͵εν8. ἰῇ Ηδδίἤθηβ, δηὰ {π6 ΤυάαϊΖίηρ (γι (ΙΔ 8. 
Ης {δοη 800] 18 ἴο ρμ6γ1}8 οὗ 18, δηὰ σγοαΐ ρϑύβοπαὶ 
τἱοίθηςο δῃηά ἀδηρογ [ἢ6 [688 γοπγΚαῦ]6, Ὀυΐζ, 85 οἷ. 
σοηζίηιιδϊ ΟσΟΌΓΓΘΗΟΘ, ΒΟΆΓΟΘΙΥ 1688 αἰ Πα} ἰο Ὀθδσ, 
στιονδῆςσθβ ἴο ὕὈ6 δηἀπγρα [ἰη {ἢ οοιγβα οἵ ἢ19 ροῦρο- 
ἴυ8] ροατγορτ δ] 0η8, δηα, ἱπάθοα, δ 41} οὐδ ὺ {ἸῺ 68, 
ΠΔΙΏΘΙΥ, Ρογϑοηδὶ [τίριεβ, ΒΘ 6 ρ]688 ἢἱρ᾽8, ὨθηροΓ 
δηά {{π|γβῖ, πᾶγ, ἀδβιιαϊοη οὗὨ ἔοοά, ἐπ6 βιβδγιηρ 
ἔτοιῃ “014, δηὰ νηΐ οὗ σοηνεπίοπί οἱοιηρ, ς. Οἡ 
ψῃοἢ ὙΒΘΟΡὮΥ]. οὔδβογνοβ: Οὐκ ἤρκει τὰ παρὰ τῶν 

Ἢ ἘΣ 85 Ἃ0 1 (ογ. 1, 10. ““ θεσϑιιδὲ οὗ (;Ὠς αηρεῖα." Απὰ 1 Οον. 
14, 25. ““{6 βεογεῖβ οὗ μἷϑ ἤδαγὶ ΔΘ τπδ6 τηδηϊίεβι. "ἡ [1 νου ]Ἱὰ δ6 
γϑίῃ ἴο οἰΐϊθ {[ 686 Ῥβββαρ6θ, δίωοα {ἢ ἱητογργεῖδί:οῃβ οὔ ἐμθ, νῃϊς ἢ, 
δίοπα νου] στηλκα (Βθτὰ ἀρροδὶϊα, σὰ (88 1 βανε βΒῃον ἴῃ [06 Ὠοΐε8 
1866) φυϊία υηΐοιπάσα. . 
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ἔξωθεν, ἀλλὰ καὶ αὐτὸς οἴκοθεν πόνοις καὶ μόχθοις ἐπέτρι-» 
βεν ἑαυτὸν, καὶ ἀγρυπνίαις. 

[η κόποις δῃά μόχθοις ἰῇ6Γ6 18 ἃ οἰτηᾶχ ; βίης {Πό 
Ἰαίίογ 18 {Π6 βίτοηρϑε ἴθγῃ, δηά ἀδηοίθϑ βυςσῖ ἰαθοαῦν 
85 1ζ 18 το ϊβογδῦϊο ἴο αν ἴο δυβίδίῃ. [Γυμνότης 5:6 1}}- 
ἢδς ἃ ψδηῖ οἵ βϑοϑβδβαγν οἱοιμίηρ, νν ῃἰοἢ νοῦ ά θ6 69: 
ΡΘΟΙΑΠΥ ἔδὶ θη Πουγηθγβ ; {πθυρὴ 1 οδηποί {Π]|2Κ, 
ψι ἢ φοηιθ τροθηΐ (ὐοιμηρῃίδίζογθ, (Πδί {Π|8. ν]ιοὶα 
Ράββαρθ [)88 τοΐδγυθησα οηέψν ἴο [Π6 γάϑἢ!}ρ8 ἢδ β8υΐς- 
ἰδγϑὰ οὐ ἢΪ5 Ἰουγηθυβ. [{185 (1 {πὶ} ἴο "6 Ἔχιθηάρα 
ο 4}1} οὐδ {πῆθ8, συ ποίδογ ὑγαν Πρ ΟΓ 50] ΓΏϊηρ. 
Αῃηά {Π|58 νί6ἦ 18 βαρρογίβα ὈγῪ {{|6 ἰθγπιϑ κόσοις καὶ 
μοχϑοῖς, ψὨοΝ, σοπδίαογηρ ἢν {Π6 ΑΡροβεϊθ᾽β {{π|6 
γγ88 οσσυρίοα ὈΥ ἢ 5 ἰδθοι!Γ5 δι ἢ 18 (γᾶ 6, 12 σΟΠ]ΌΠΟ- 
του ὙΠ {Πο86 οὗὨἨ [118 τ] ΒΕΓ, ΓΘ ΥΘΥΥ͂ ΔΡΡΙΟΔΒ]6; 
δηά ἰῃυ5 1Π6 ἴοτοθ οἵ ἀγρυπνίαις ΤΏΔΥ ΥΘΓΥ Μ6]1] 6 
σοι ργοθηάθα. ΤῊ 5 νον οὗὁὨ [88 ραϑβᾶρα 5, ΠΗΟΓΟ- 
ανϑγ, σουπίθηϑησοα ὈΥ 8ηῃ δἰϊοφείῃογ Κιηάγθα μδ88- 
ΒᾶρΡ6 ΒρΓα 6, 4 ὅς ὅ. ἀλλ᾽ ἐν παντὶ συνιστῶντες αὐτοὺς 
ὡς Θεοῦ διάκονοι" ἐν ὑπομονῇ πολλῇ, ἐν θλίψεσιν, ἐν ἀνάγ- 
καις, ἐν στενοχωρίαις" ᾿Ἐν πληγαῖς, ἐν φυλαικαῖρ, ἐν ἀκοι- 
ταστασίαις, ἐν κόποις, ἐν ἀγρυπνίαις, ἐν νηστείαις, ΠΟΙ 
866 {Π6 ποῖΐδ8β. Τἢ6 ὕνψο ΡῬΑΒΒΔρῸΒ Β6ΙΥ͂Ὲ 8ἃ8 ἃ πηϑέμδὲ 
ΘΟ ΘΗ ΓΔΓΥ ΟἽ δαοῦ οἰδογ. 

428. χωρὶς τῶν παρεκτὸς. ()ὴ ἰπ6 886η86 οὗ {Β686 
γοτἀ8 (ΟΠ πη ΔΙΟΓΘ 8.6 πού δργεβά. ὅϑιβθ, 88 {Π6 
δηξοηΐ5, δη4, οὗ [ἢ68 πιοάρδγηϑ, (ἰδϑϑυῦ., οἷ, δά. 
ἘΒοθθηῃ)., ἰηἰοῦργοῖ “ ργίοσ οδοΐθγα. ἡ δοϑέάθα οἶδεν 
ἐῤέπρο, παραλειφθέντα ἤθτα ποῖ δηυμηογαῖοά, Βαξ οὔ 
{ἢ18 5:5 ηιοδίο ἢ βυΠο]οηΐ ρῥτγοοῖῦ ἰ6 δά ἀιισοά ; ηοί 
ἴο 54Υ (πὲ (Πδἰ 8686 18 γριά, βἰησο 1 ψουϊὰ ΡῈ ἀ“- 
συ! το ᾿ππᾶρίηθ ΔῺΥ [0118 ΟΣ ϑυβογιηρβ' ν ΠΙ ἢ ΤΕΥ 
ποί δ6 ἐδπουρῶι ᾿ῃο]υάδα 1ἢ {Π6 αῦονα ραριίς]αΓ8. 
Οὐδ ἱπίογργοίδιοηθ, [689 ργοῦδΌϊθ, 1 831|4}} οτωῖξ, 
δηά οσοηΐεοηϊ τηγ86}7 υἱἱδ 80] οἱ ηρ οη6 ψῇιοἢ 1 
ἀοιυδέ μοί 15 [Π6 {Γ}8 ΟΠ6, ϑ ΑΝ Νὴ {παῖ οἵ οιἵις ΕΠ ρΊ 5ἢ 
Τυδηβίδίοῦβ, δηα α«ἰ90 ΒοΖα, Εγαβ8πι., ΡΊ5ς0., δηα ὅ.ἢ]., 
“408 Ἔχ ΓΙ βίου Ἔν θη," 80}. γενομένων, ἰ. 6. ἘΠ] ρ5 
ουΐ οὗ (πΠ6 τορσυΐαῦ γουςίης οὗ ἢ15 οἶδα, 88 Ῥθσίβγηθν. 
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ΤΟΓΥῪ διμὶ {Π6 υδυ.8] σουγβ6 οὗὨ ἢἰβ Ιδθοιγβϑ (Βογοίη, Τὸ 
ψΠΙοἢ Ρυγροβο '͵εἴβ. ΔΡΕΪΥ οἰΐο5 Εταρηι, Ῥγίμας. ᾿. 
670. τί [{ ἔτ] δὲ ἀπὸ τῶν ἐκτὸς ἐπηρτημένα κατὰ ἐπ 
ἐπομβρίας, καὶ αὐχμὰς, ὑπερβολὰς καυμάτων, ὑπερβολὰς 

ἐοῷ ; 
Τὴ6 νογάβ [Ὁ] ον" ἡ ἐπισύστασις μου ἡ καθ᾿ ἡμέ- 

ἔν, ὅζαο. ἅτ Θχρἰδηδίοσυ οὗ {πὸ τῶν παρεκτὸς : δηὰ 
16Γ6 Βοβοηπι. ψΟΙΪα ΒΌΡΡΙΥ οἷον: ὕ"πί ἐστι τηυδί 3180 
86 ΒυρΡρ]16ἀ. Ἡδφηςθ ἰἰπ6 δηίθηΐ (οιῃπηθηίδίοῦϑ δά 
(86 δγτίδο ᾿γαῃβίδίοσ ἤδνθ ἀοηα σψτοηρ ἰπ ἑακίηα 
ἐκισύστασις ἰο ἀδῃοία (Π6 ϑυσοαβϑῖνα αἰίδο ϑ οὗ 6π6- 
ΓΉ68, ϑίηῃσα [ἢο886 ψουα ποῖ 6 ἐκ τῶν παρεκτὸς, δηά 
ΤΩΆΥ 06. Βρροθοά :ῃηο]υάοαὰ 1 (6 ἃδονε τπηρημοηρα 
Ραγτουατβ. Τῆρ ψογὰ ἀο68, ἱπάδεά, ρΓΟΡΟΓΥ ἀ6- 
ηοΐθ ἃ ““ τὴ} {0468 τη κίηρ τορϑαΐθα αἰίδοκβ οὨ6 δίϊζεσ 
διοίῃοΓ ;᾿ δηά {ῃπογοίογα τηοϑί ξοςϑηὶ (οιηπεθηΐϑίοσϑ. 
(ἀκα [ὁ (ο ταθδῃ {Π6 ἐριροέμϑ ἑπέον ροίίαπέϊαπι. ὮΙ 
ΒΟΠΙΘαΒ. ΘΧΡΙΔ1Π8 : ““ ΒΙΓΘΡΙ[Π8 δογαμ, 4 σοηῆιμηξ 
δ αἰαθῃῃ οἱ δ᾽ίφιθε δάθυηΐ, ἀϊϑέγαςι!ο δὲ ρογίυγ- 
θαῖϊΐο ἐχ τι τὰἀΐηθ δάθυπίυῃ οἱ 801 ο] δε τὰ 
ογίᾳ, Γι} 18 Γ}8 οἴ ἀεᾶ ἸΠΟΏΓΒΙΟ οὐπὶ ἐθιηρογὶβ 418- 
Ροπαϊΐϊο οἱ δηϊϊ ρου !οη6 σοη]αηςία." Αηά [,6. 
σΟΙΏΡΑΓΘ8 (Ἰσογο, Οε. Ρ. Διοῃία Ν 6. ᾳυοιμαϊδηοϑ. 
ποιδιη ἱπιροίυ8. Βυῦ (18 18 ϑοιηθνῃαί ἢδεϑἢ.. 
Κδσ τῆογα ἡδίυγαϊ 18 [Π68 8686 δϑβϑίρῃβα δΥ δοϊδίθγ, 
Β6ΖΑ (δηά, 1 ̓ Ἰτηδοῖηθ, ΟΣ ΕΠρΊ δἢ ΓΙ Υδηϑδίογβ), ἢ 0 
Ὀπαοχϑίδησ 10 Οὗ [8.8 γπιριἐξρἐλοὶϊέν Ὡ οαγεδ ευυἱέλ τολϊοῖ 
δα τῦαᾶϑ οὐογδογηθ αϑ εὐἱξὴ α οοἴμπιη. ὅ8ο ΟὮγγυβ. : 
ἀασαγωγὰς τὰς συνεχεῖς τοὺς θορύβως, τὰς περιστάσεις. 
ΤΒι {Π86 ἀπισύστασις δῃ 1Πῃ6 μέριμνα (({π ἰφἰίον οὗ 
Ὑ8ΊΟἢ ἰδ πῃ ἀρροϑιιίίοη ἢ (6 ΠΟγλ 6.) σοηϑατ(αίξα 8. 
βοσί οἵ δΒομαϊ δά! ; η. ἃ. ““ [ἢ6 ονεγν ῃθ]ῖηρ δηὰ 
ἀβιὶν οᾶχοβ δῃ δηχιθίῖθβ ψῃϊοῦ δθβδί τῈ6.᾿᾽ δῸὸ Βοχί. 
Ἐπηρ. 4ἃ.. Ειἢ, 197. (οε6ἃ ὃγ Ὑεί8.) ὥστε καὶ τὴν 
διώξιν τῶν λεγομένων ὑπάρχειν ἀγαθῶν οὐκ ἀταλαίπωρον 
εἶναι" καὶ τὴν περίκτησιν πλειόνων κακῶν ὑπάρχειν ἐπισύ- 
στασιν. ἼΠ686 σου] ΡΓ688 ἤΘΑΝΥ Οἡ ἢ 18 πλ1ηἀ, βίης 6 
ἢ Παά ἴο πιαἰηίβίη. ἃ σοΓΓβροηάθηςο ἢ [Π6 νατγίουθ 
ΟΠυγο 68 μα Πδά ρμ]δηϊοα ἴῃ {Π6 πιοβί ἀϊβίδης ραγίβ οὗ. 
{Π6 εἰν! Ζοὰ ποσ]α ; (πουρἢ [ἢ686 σαΓ68, 48 [ΠΥ Ο8ΠῚ6 
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ὉΡΟΙ Ὠΐπ ΟἿ 8:6 δῃοίμογ, σου] θα ἐκ τῶν παρεκτὸς, 
80 {πδΐ ΟἿ6 ΠΊΑΥ ΔΡΡΙῪ ἴο Ὠΐαι τῃ6 ψοτγαβ οὗ ΖΒ γ]. 
Εππι. 129. μέριμναν οὐποτ᾽ ἐκλιπὼν πόνου. 

48. ἡ μέριμνα πασῶν τῶν ἐκκλησιῶν, ““ {{Π|6 σᾶΓα οἵ 
8411 (Π6 συτγοϊο5." Βγ {8686 ἃγθ δβϑρβοΐδιν τηθδηΐ 
[Π6 σἢυγο 68 ἢ6 Πδά ρμ͵αηίοά, 41} οὗἉ ψῃϊοἢ νου ά ϑιο- 
σαβϑίνου ἀθιηδηὰ δηχίουβ οδιὸ: ΤΠουρἢ (Π6 ψογαβ 
τηυβϑὲ Ὀ6 οχίρηάορά ἰο οἵθοσβ αἶϑο, δηὦ 80 ΠΙΔΥ ὃ6 
(Δ ΚΘῈ 88 ἃ Κἰίηά οἵ ἢγρεῦῦθοϊθ. Ὑμαῖ ἢῖ8 δηχιςιθβ 
ΨΟΓΘ ΒΟΠΊΘΙΠ1685 ΟΠ 6 ἔοσί ἢ ὈΥ Τοηρτορδίοηβ ἢ 
δά Ὥθνοὺ 866ῆ., ἰ8 οἶθδγ ἴτοηι (οἱ, 92, 1. ““ ΕῸΣ 1] 
νου ὰ {πᾶὶ γε πον ψ μαῦ στοῦ σοηῆϊοί 1 ἤανα ἴῸγ 
οἱ, δηᾶ ἔογ (ἤδη δἱ 1,δοάϊσθᾶ, δῃά [ὉΓ ἃ5 ᾿ΊΔΏΥ 88 
ΔΘ ὨΟΐ 866 ΤῊΥ̓ ἔδοθ 1η (ἢς Η68}.᾿" 
20. τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ ; Ἴϊς σκανδαλίϑεται, 

καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; ΤΙνΐβ {γίΠογ 1]Πυϑἰγαῖθ 5. [86 
πδίαγο οὗ {Π6 μέριμνα. Οπ {Π6 Β6η86 οὗ ἀσθενεῖ (οπ- 
τηθηϊδίοῦβ ἃΓῈ ῃοΐ ἃργθοὰ. Μδην τηοάρθγῃ ΟΠ68 ἴ8Κε 

᾿ Με 1ο ἀφηοῖα μου αν σϑ ΠΥ ; δηα {8 ἀσθενώ ν}}} 
06 ἴογ συνασθενώ, δῃᾷ ἀδηοία δυνιραέλέκο ΙΓ Ἠϊπι. 
ΤἼΘ δηίθηΐ, δηά τηδὴν διηϊηθηΐ πηοάσγῃ (οιηηθηΐδ- 
ἴοτβ, ΠΟ ΘΙ, [ΔΚ 1 οὗ 9ρὶγιέμαΐ ιυρακηδδ5, 1. 6. 
ΘΆΚΏΘΒ8 ἴῃ ἴῃ6 ἴδ. Απά (8 ἀσθενώ ἀδηοίεβ 
“ΟΡ ΙΓ Π18 Ἡν ΘΑ ΚΉ 688 :᾿ ἴον 10 νὰ8 [6 ΑΡοβι[6᾽8 
Ὀἶδ ἰῇ ΠΟΠ- 6586} 1848 (ὁ {{ι18 δοσοιηπηοάδία ἢ Ππ]86 1 
ἴο 4|}1. δΟῚ (τ. 9, 9Φ. “«Τὸ [6 ψοϑῖκ Ὀδοοδῖη 188 
ποῖ, (ἢ 1 τϊρῆϊ σαί (Π6 ψοαῖς." ΤὨ18 βΒ6η86 οὗ 
ἀσθενεῖ 18 ϑΒιρρογίοα ὈγΥ [Π6 Δημποιοαὶ! οἰδυ868 τις 
σκανδαλίξεται, ΜΏΪΟΙ Ἰαιίοτ ἀθδίηδίθβ {ἢ εὐέεεοέ οὗ 
[86 ἔογιηθγ. ὅδο {Π6 δ γπὶβ ἃγθ δἰδο υηϊοα 1 Βοηι. 
14,421. ““Δὴγ (ἢπρ ΠΘγΘΌΥ (ἢΥ Ὀγοίμοῦ βία] ] 6 (ἢ, 
ΟΥ (Θνθῃ) 18 846 ψϑακ." Βυ ἀσθενώ ἢδ6 τὴ 688 αἷς 
αὐτὸς ἀσθενῶν, ἃ8 ἴῃ [ῃ68 ραββᾶρα οὐ Οοτίπιίδηβ 78 
οἰξεά. ΕοΥ ψ6 86 ηοΐξ ἴο ΒΌρΡοΞβο ἴ θθοδῃ)α γεαξέψ 50. 
Τθ πυροῦμαι ΤΟρταΒθηΐ8, 1Π ἃ ᾿ἰν  ν ΤΔΏΠΘΓ, (ἢ 6 

Ὁ Τῃ (ἷδ υδὲ οὗ μέριμνα ἴδεγα 8 (1 {πη}. 8ῃ δ᾽ Ἰαδίοη ἴο ἢ εἰγ- 
ΤΑΟΪΟΙῪΥ͂ ΟΥὨΡΣΙΏΔΓΙΥ δέηθε οὗ (ἢ νγογὰ, φεία αἱοέαϊ (μερέϑει) εἰ ἀϊεῖτα- 
δ ἀπίπεμ!η δὲ ἐπ μαγίοε ταρὶξ υατίαε, ἴο υϑδε (6 τγογάδ οὗ ΥἹΓΡ. ΖΕ. 
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δχοθβϑῖνο δριίδίοη οὗ υχἱηά ἢ6 ψου]ὰ Θχρογίθησθ οα 
Ποδγιηρ Οὐ ΔΠΥ βοδηάαδὶ, οὐ [6] ]ΠἸηρ᾽ οὔ ἔγομῃ {ἢ 6 ἴδττἢ 
δανίηρ οσσυγγοά, Θβρθοῖδ νυ ἔζομι (ἢ6 περίεςΐ οὗἨ [Πο58 
ῬΘΙΒΟΏΒ ΨηΟ ΨὝΟΓΘ πο (848 ἢ6 ψλ8) σδγθίι! ἰο δνοία 
Βινίηρ᾽ ΔΏΥ ΟσοαδίοΟΉ ἴοτ Βοδη 8], δῃηα {Π6 δηχί θυ "6 
ψοιΪα [66] ἰο πᾶν ἰἴ γεραίγθα, ὅ66 1 (ονσ. 8,9. 
δι 88ᾳ4.ἁἩ ΒΪΚΙΘΥ ἤθγα σοιηρϑγοϑ (Ἰς. ρτὸ Μι]οηθ. 
“«Ου!5 ἴυπὶ ποη ροηαϊί. Θι18 ΠΟ δγβὶζ ἄοίογο ἢ" 

80. εἰ χαυχᾶσθαι δεῖ, ἄς. Γθαδ6 ψοΙάβ ἀγα (1 
{8 10) β8]ἃ (ὉΥ ἂν οὗ δβρδηβ]θρϑβ8) ψ ἢ τϑίθγεποα ἴο 
νδῚ. 2]. : ἴον {Ππ|π ψῇο]ς οὗ τῃ6 ρογίίοῃ 922---Φ0. 15 ρᾶ- 
ΤΟ Βοιῖο]. ὍΤΠ6 86η86 8: ““1{ (Π6η, 1 πηυϑὲ περιΐ8 
Ὀοαβέ (848 1 8π| σοιῃρε θὰ ἢον ἰο 40), 1 ψὶ}} Βοδϑί οἵ 
ΤΥ ΘΆΚΠ 658." ΕῸΣ τὰ τῆς ἀσθενείας 18. Ρυΐ, ΟΥ̓ ἃ 
σοιητοῃ 1 Ομ), ἴοΓ τὴν ἀσθενείαν, ΟΥ ΓΑΙΠΟΓ τὰς ἀσῦε- 
γείας. Ηδτο, Πονόνογ, ᾿ξ 88 ΕΒρΘΟΙΆ] ῥγορσγίοίυ, 
Βἴη66 ἴπ6Γ6 18 ηἢ0 ἀουδὲ θὰ (Π6 ΑΡροΞβ(|6, Ὀγ (ἢ τὰ, 
ἸΏΘΔΏΒ [0 τοίογ ἴο ἔδα ρῥγεοθάϊηρ ραιουΐδῖα οὗ ἢ 8 
ἰαθοιιγβ δηά 50 ἘΠ ΓΙ Ώρ8 : δηα (Π6 ὯὉ (οιτητηθηίδίοσβ, 
δηςοηΐ δη πιοάθγῃ, ἃγα ἀρτϑοά [Πδὲ ἀσθ. ΠΟΓα (48 δὲ 
Ἐπ. 8, 20. συναντιλαμβάνεται ταῖς ἀσθενείαις ἡμιῶν" 
Οδἱ. 4, 18. οι. 9, ὅ., δπα 6ἰϑανθγ) ἀθηοίθβ 8Η1ς.- 
το, σδἰδητ165, δΔηα ἰγοῦ 68. [0 18 ποῖ Πηρτγοῦδ]6, 
βονόνογ, {πᾶ 16 ΑΡοβε]8 τΏΔῪ πηθϑῃ 4180 ἰο γοῦυΐ 
[86 οἰαγῦρα οὗ ἀσθενεία, ν᾿ ̓ἰο τΠ6 (4186 ΑΡροβι]685 μδά 
οαϑὲ ὕροῇ ἢ ; 88 ἈρΡρΘδΓ8 ἔγοιῃ νοῦ. 21. κατὰ ἀτιμίαν 
λέγω, εἷς ὅτι ἡμεῖς ἡθενήσαμεν, ΜὮΘΓΘ 566 {Π6 ποῖα. 

81. ὁ Θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ 
οἶδεν, ὃ ὧν εὐλογητὸς εἰς τοὺς αἰώνας, ὅτι οὐ ψεύδομαι. 1ι 
15 βξίγδηρο (μδὲ ἐπα δηζ θη δηἃ βοιηθ ᾿ηοάδγῃ (πη 6ῃ- 
ἰαΐογβ 8βῃου ] α γοΐογ {Π686 ψογάβ ο {Π6 Ὠαγγαίίοη Ψηϊο ἢ 
[Ὁ] ονν5 οὗ 18 δβοᾶρο ἔγοπι (ἢ ρἱοίβ οὗ Αγϑῖδϑ. ϑδύγε!υ 
1Π6 Αροβεῖα ψοιϊὰ ποῖ ἤν διῃρίογβα 80 80] 6 πὴ ἃ 
ἔογιη οὐ δββδναγδίϊοῃ. ΟὉ δῇ οσοδϑίοη ΨΏΙΟἢ 80 1 ||Ὸ 
τοηαυϊτοά τ. ὙΠα Ὀ6βὶ πιοάογῃ (ὐοϊπηθηϊδίοῦβ ᾿ἰᾶν6 
ΤΏ Πγ βθοη {πὲ τ[Π6 ψογ8 πηυδ Β6 τοΐογγοα ἴο [Π6 
ργεοοάϊηρ, δὰ Ὀ6 τοραγάρα 45 ἃ ρϑηῃθγαὶ σοῃβγιηδίίοη 
γ οδἱῖ οὔ {π6 ἰγυτ οὐὁὨ (6 ἐογαροίηρ βίαὐδπιθηῖβ οὗ 
ἢ18 πλοῦ 8 δη ϑυβδγίηρθ. Απὸ (Ππουρῆ 10 15 ἴγιια (Π δῇ 

ΨΟΙ.. ΥἹ]. Τ 
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80116 οὗ [Π6 {πιηρ5 ψοΓ6 80 ΜῈ]] Κπόνη (μὲ Ἄνθη ἢ19 
ΘΏδΙη168 οουἹά οί ἄδην {Π6π], γοῖ οἰἤογβ, τὼ ψϊοὶ 
ἢ6 48 δηΐθγοα ᾿ηΐοὸ ρδγίου διβ, 6 γα ΡγοΌΔΟΪΣ οί 
Κηοση, δνθὴ ἰο ἢ15 ἡ επάβ, ποῦ ψουϊὰ ἢᾶνα θΘθη 
ΚΏΟΜῺ (0 1.3, Ρυΐ [ον (Π]8 ραββαᾶρσθ, ῃοΐ δοϊηρ τεοοσάρά 
ἴῃ 1ἢ6 Αοἴϑ οὗ (Π6 ΑΡοϑι|68. 

ΤΠδ οἶδαβ6 ὃ ὧν εὐλογητὸς εἰς τους αἰῶνας 8 Ρυΐ 
βοηθοί ουἱΐ οὗ [5 ταρυϊαγ ογάθγ ; βίησα ιἰ βῃου!α 
ἢδνθ οοτηα δἴϊον Χριστοῦ. 
ι 8, 88. ἐν Δαμασκῷ ὃ ἐθνάρχης---οΟὐτοῦ. ΤὨ!5. Οἷ- 
ουμηϑίδησο; Μ᾽ ΠΙΟἢ [8 Ὀγουρῆξ [ἢ 88 ἃ Κἰπα οἵ ἐπίμετρον 
ἴο [Π6 ἀρονβ ἀείδι! οἵ ἢ15 ρθγ1}8 δῃᾷ βιι θυ ηρβ, ννᾶ8 
Ῥτοῦδῦϊν ψυιτθη δ δηοίῃοσ βϑ{ὴρ. ΤῊ] ΒίΟΓΥ 18 
τοϊαίθα τὴ Αςίβ 9, 23. 8.4. ((πουρὴ ψιῃουΐ πησητίοη 
οὔ πα παπια οὗ Διοῖδ8.) [Ὁ πηὰν β {6 ἴο τϑίδγ (6 
ΤΟΔῸΘΓ ἴο {Π6 ποία οὐ (παῖ ραβϑβδᾶσθ.Ἐ [1 οἡΪγ 

ς κ Γ[[ορηποΐ, Ὠοιγονεν, οηλἱί {Π6 [ΟΠ] οννίηρ 1 αἱοΐοι8 συ ΓΏΔΤΥ, οἵ» 
ἔογεὰ Ὁγ Βοβθηηι., οὗ τμ6 ὑ)εϑὲ ἱπέογτοδίίοη οὐ τ[Π6 5] 6εῖ, ΑἸηγοβῖ δῃ- 
εἰγεῖγ ἐογηγεὰ ἔγοι δὴ δάἀπιὶγαῦ]α Ὠίϑβεγῖ, οὗ ὕαίοῃβ. “" ἼἾἿεβ Ὠυ}ι5 
ΟΠ)  ἶ8 γέρζεβ Αγαῦθϑ παδιεγιιηΐ, ργοθὰ ἃ 86 ᾿ηνίοεμμ ἀἰϊθοεγ θη άο08. 
ΑἼτοεῖα ρτὶπιξ τηθητῖο τ 9 Μϑβζοο. ὅ, 8. 9εομπαὶ ἀρυα Ζ2οθ6ρἢ. Αηϊ. 18, 
35. 4,16, 1,4. Αἰνείας 8. Ἠογοά5 ΑΠΕρε 8οσοι, εϑὲ 15, 46 φυο ἢ.]. 
ΒΕσηλο, [Ιηαϊχογαΐ ἰβ ἰυτὰ δῷ 110 υχογε ΒΝ] απ δυιδιι, οὐυϑαϊς οο- 
Ιἷδϑ ἔυάεγαῖ. Ηΐης ἐδοζίιπι οϑῖ, αἱ ἃ ΤΊ θεσῖο, ουἱ βοοεγὶ ᾿πβϑοϊεητίϑαι 
ῬῈΓ 1 τεγαβ ΗΠ εγοῦθϑ βρηἰβοανογαΐ, Ὑ1(6]}}18, τη Γαι αὺΐ Α ταῦθ 
σοογτεγεῖ, δυαυς δὺΐ νἱνυτη Δοαποογεῖ, αι οσοϊδὶ οαρυϊ Ἐοκηβη 
πιϊϊέεγεῖ. ΥἹῖς 8 αἰϊαιιαπγχάϊι ἴπ ἐτἰηθτα ῃδεγεῖ; ΤΙθογίιιβ τογίτυς ; 
Αγείδϑ γϑῖῸ δὺ ἱπιηϊηθηςὶ μοσίουϊο ργδϑύδι βρεῖὰ 1 θεγαΐυ πη 56 νἱαοῖ, 
Φοβερῖν. Απί, 18. ς. δ. Ουϊὰ ἰυτ Ατεΐδβ ρεββειϊζ, αυθνα σεροσὶξ οοπ- 
81118, νεΐθγαβδ βοσρίογεθ αυϊάθμι δυὰᾶ τεΐεγυηί ; παυὰ ἱτωργοῦβοια 
[αι 6δϑῖ, οι ἀς ΤΊ ΟΓΙΪ πιοτία οογίἰογθίη ἔβοϊαη), ἢ6 ορροτίιηδπι 
ἮὮδης ΟσσΑβίοηδλ ἀϊτἰ[ογαῖ, ἐσ ᾿ργουΐβο ἴῃ ϑυγίδτν ᾿τηροϊογζη ἴδ- 
οἶδθ86, υγυδηλαι Ἰλαμηββοι οὐσυρᾷθδα Ουἷ8 Ὠυ)υ8 Αγεῖδ εἐλπατεδα 
ἔυονὶ, ᾿ϑδπιββοθηοιῦτ εἰναι, Δ βοϊυπηπιοάο ΖΦυάφοτγυηι, Ὠϑδτημβοὶ 
Βα ἱϊαπίυπι, ργείδοϊιδ ἀ6 θὸ ὨΟῺ οσηβοηίίηϊ δγιάϊὶ. ΥὙἹάδΩΣ 

᾿ δυίΐοχῃ 1ηἴ6]}Πρὶ ἐθναχης ΦυπΕ οΡΌΤΩ ; ἤλπὶ νοσδυυϊατα πος μ]υγεηδηι 
ρδσίθω,, υἱ ραίεΐ ὁχ “}Ὀδορῃο Δηΐ. 18, 8. 6, 14. 7, ὁ. δἰ ίβαιια [δϑιὶ- 
Σηουἑΐ9, ἀ6 Διάεογυ ῥτοοίδοι 8 Δα ἢ  Ὀϊϊ δῖ; ΠΑθΌΘσΟπΣ ΡΟΥΤῸ 
ΨΦυάεὶ 60 ἴδωρογε ἰῃ πΟὈ ]ἰουθι.5 Ἔχίγα ῬΑ] ϑί πὶ 51115 οἰ ναι 8 
805 ἘΓΏ ΠΑΓΟΏΔΒ; Ὠδαπ6 0}}0 ἰεδιϊταοηΐο ργοῦθασὶ ροϊεϑί, 608, 411] 80 
Ππηρεγαίογιθυθ, δυΐ ἴὰπι Αγδθυτ τερίδυδ. ϑγγῖδο, ηρτηχβ [τόθ 89- 
ἐθηξ τερυηαδο ἱπηροβὶτὶ ἔμετε, Εἰλπαγοδαγμηη (εδδῖδδα Ὠοίθε. Νο- 
ξηΐηδί δυίετα Ῥϑυ]α5 Κορ ὶβ τοία ἘΛΠ ΠΡΟ δηι, αυΐα αἱ οΟὨ)ΟΟ ΣῈ Ἰἰσεῖ, 
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ὀῦβογνο, (παι ττὴῆδὶ ἰ5 {το οδ᾽οα σπύριδι, 18 ὮΘΙΘ 
ἰογιηθα σαῤγάνῃ, ψ  ΐοἢ 5Ιρη 168 οἰ ἢ ΕΓ ἃ ἰπερὸ ΙΟΪΚΟΓ 
δαπιρον, ἔγοτῃ σάττω, πόνο (Δοσογάϊπρ' ἴο ἐπα Εἴντη. 
Μαρ.), οὐ τϑῖδσ, 85 [6 τηοϑί Ἰυάϊοιουβ τηοάδγη (τὶ- 
Εἴς8 ἅγα οὗ ορί πίοη, ἔγοπι ἈἼ, ἐο ἐτοϊδέ οὐ Ὀγϑϊά. (ὅ66 
ΖἘΈβς.ἢγ}. ϑυρρ!]. 801.) ὅδὅο Ηεβγοΐ. σαργάναι" δεσμοὶ 
καὶ πλέγματα γυργαθώδη. 1 8Που 4 βεδι), {πογοίοτθ, 
10 ἢδνο Ὀδθη ποῖ 80 ζηϊοἢ ἃ ἤαΡΟΥ 88 ἃ ϑοσί οὗ γεῪ 
δ ποὲ ψοΥΚ, ογπχοά οἵ βίουϊ οοτά, ἔογ σαἱοῃίηρ 8}. 
66 ΑἰΒδηδι ἢ. 119 Β. ὅς 407 ΣΕ. τεΐεγγεὰ ἴο Ὀγ ἢ]. 
1,6Χ.), ὈΓΟΌΔΟΣ Ιοῦν ἴῃ {Π6 868 ἴογ 8016 ἐϊπ|6. Τῃ8 
Ἐΐγ. Μαρ. ἀθῆῃηεϑ 1 ἀπὸ σχονίου σλεγμάτιον εἷς ὑπο- 
δοχὴν ἰχθύων. ὙοΐθοΣ 1 τνὰϑ ἃ ἰαγρὲ ἢἤ53}:- προσ, 

΄ῸΣ 80Π| ἢπηϊηρ-ηοί, ἰ8 ποί φογίαίη Σ θθΐ οἰ σ σου 
δε 53:{40]6 ἰο [ἢ 6 ῬΌΓΡΟΒΘ. 
ΠῚ σδηηος δυΐ δανοτί (0 ἃ {τἰῆἔϊηρ' σρραγεπέ ἀΐβογθο 
ῬΆΠΟΥ ἴἢ {πΠ6 δοσοιηίβ οὗ δὲ, [κὸ δηὰ δέ. Ῥαὰ]. [Ι͂ῃ 
(Π6 [ὈΓΠΊΘΓ 1{ 18 8814 {δαί ἐδ6 Αροβέϊα νγδ8 1οἱ ἄονψῃ 
διὰ τοῦ τείχους, ΜΏΙΟΝ 15 τοηἀογθα “ ὃν ({Ἰ ψ4]},᾽ ὈὉγῪ 
ΨΏΙΟἢ 18 πηθδηΐ οὔθ [ἢ 6 ναὶ, οὐ, ἃ8 θοάήγ. θχρ]δίη8, 
“« ὃν ἐΐδ. εἰάδ οἵ 11." Νον {{||8 ψ|}}} ποῖ ἀστθε ψῈ ἢ 
δι. αι} 5 δοοουηῖ. Ὑαῖ {Π6Γ6 18 Π0 σΟΠΙΓΒΓΙΘΙΥ ἴῃ 
1:6 οτἱρίηδὶ; ἔοσς διὰ ὭδΔΥ τρϑδη ἐῤγομρὴ τ᾿ 6 ΜΔ4]}}, 1, 6. 
εἰτουεῖι ΔΉ ἃρογίυγο οὗ [ἢ6 ναὶ], ἃ ἐοορ- οἷο, ἐηιδγα- 
ΦΖῃγ0, ἩΙΏ ΟΝ, (0, 85 ἴΐ ἐετρ ἴο 06 Βροϊΐ, ἰπῃ γοΐθγθησθ 
ὅο [15 {τὰ οὔρίη δηᾶ στοαὶ πμωρογί, εὐἱπάονε Σ διὰ 80, 
᾿π 4666, [15 ργοπουησοα Ὀγ {Π6 [ΔηΠο] Π8]}Σ6 ΡΘορ]6), 
ἢ. 6. 88 οὔῆσα {Πγουρῇ ψΏϊοϊ, το ἰδὲ ἱπ 186 νιπά : 
Ἐποιιρὴ 1 τγᾶ8 ΒΟΙΏΘΕΙ 268 Αἰ μος ἰο ἴδ ἐἰαέξίοο, οἵ 
“πουσεαδίε οαϑενεδηέ ὈΥῚ “οὶ ἐδ Τὐῆσο τνᾶ8 δἰποῦ 
ὁφροηθα οἵ οἱοβεά. ὅθε ἐπ Ὡοΐθ οἡ Δοίβ 920, 8. 
δυσὶ 18 (86 βοπες οἵ διὰ τείχους ἴῃ 81. [υἷκα : θὲ δέ. 
ῬδᾺΪ τβᾶκεα (6 τῆ !ηρ᾽ Οἰθαγοῦ ὈΥ υϑὶηρ Βοί διὰ τοῦ 
τείχους Δ διὰ θυρίδος. εἰ 468 (86 ραβδᾶρρα οἰίοα οῃ 
186 ποία ου Αοΐϑ, τηΔγ τρις μεσ 6 δι ἀπορὰ οἵα 

 Βεκχε Ατοίδ διιάωῖθ, ἀϊμηιῖθθο ρεῖθγε, ρμεεροϑιίθ δἰ, εἰ α ἨομλδηοΟ, 
αἷνε ροῖϊΐυ8 8 Βοπηδηΐβ οοηϑί 0, οταῖ βοοοσποηάιϑ Υ]4, Β. ὕο. Ετη. 
1πιπιαπ; " αϊζολὶξ ἀἐε8. ὧὁ Εἰῤηατεῆά 7ωίκδοτιηι Ἰανεαδοοποτωηι Ῥαμῖο 
ἑκεϊἑαπέξμνι, ἩΗἰδίογίἃ Ὠατγαίων, Αοί, 9, 22. βεαᾳ, βει] εἰβα ποῃηΐηβ 
Ἐερῖὶο Ατεῦε. 

τι 



276 ῷ ΘΩΚΙΝΤΗΙΑΝ8, ΟΗΑΡ, ΧΙ. ΧΙΙ. 

5118 πιοάθ οἵ ̓ 6ϑδᾶρα : διιξ {Π6 Θχρϑάϊθηξς νγἃ8 80 
οοιηηοη {Π|π4{ 1 οὐαὶ {Π6Π|. 

ΤΙἼδ ἐχαλάσθην 85 τεΐδγοποα ἴο {Π6 οἴ Δ1 ΟΥ ΓΟΡΒ 
γος [μ6 σαργάνη ψ88 ἰοί ἄογη. ὙΠ ἐξέφυγον 

οἴβ. σοιρᾶγοβ ἔγοπι ΡοΪυ}. 0, 1424. ἐὰν τὰς τούτων 
διαφύγωσι χεῖρας. 

ΟΗΑΡ, ΧΙ. 

ΨΈΕΚΒΕ 1. καυχᾶσθαι, ὧς. ΑΒ. νεΓ. 82 ὃς 88. 566πὶ 
(ο Ὦδνα θ6θη ἃ βυρρίοπιοηί δα ἀδά ἰο {{| ργεοθάϊηρ 
ἀοί41} οὗ {Π6 τηϑῦ 8 ἢ6 οου]ά θοαϑί οὗ ἴῃ {Π6 σϑυ86 
οὔ τῆς (ὐοϑροϊ, δῃὰ ψυτθη (45 1 βουϊά ἀρρθϑγ) αἱ 
Δηοίμοσ {π|6, 580 ψὰ8 6 [Ὁ] ον ηρ, ρογίίοη, ψὨ οὶ 
ΒΟΠ16 {ΠῚ Κ νγ88 4180 ἃ βιιρρίοιηθηΐ ἴὸ {Π6 ργθοθάϊης ; 
(Ὠουρῆ, 1 ἔδοῖ, 1 σοῃίδι!ηβ {Π]1ηρ5 416 οὗἁὨ Δηοίθογ 
Κἰηά, οὗ ψῃοἢ 6 τῖρηῦ θοδϑί, δηὰ ᾿]οἢ ἅγο ποί 
Βἰηἰοά δὲ ἴῃ [Π6 ργθοθαϊηρ, πδιηο ]γ, {πὸ δερογπαέωγαΐ 
εἰδὲο κα Πδα τεοοῖνϑα, δηὰ (π6 γευοέαξίοης ψ ἘΠ ᾿ ΠΙ οὗ 
[6 δά Ὀδϑη ἔδνουτεοα ἴτοιῃ Ηρδανθη, ὈοῊὴ σδῖο ἢ 
Τρ, ἢ ἃ ῬΟΡΟΪᾺΓ 8686, θ6 8414 ἴο 6 πηδίίογ οὗ 
Ὀοδϑίϊηρ, 8η4, δὲ 411} δνβηΐβ, βυ μίαν 6β 8 158ῃη64 
ἢϊ18 οἷδίπηι ἰο ἃ Πρ ΒαρΟΙΊΟΓΙΓΥ ΟΝῸΣ ἢ]18 Ορροῃθηΐβ 
δῃᾶ ἀορτεοίαίογθ, {Π6 ΟΟΥη {}18Π ἐθϑο 6 Γ8,  ἢ0Ὸ ῥγα- 
ἰοηἤδά το. {ΠπΔ ἀϊρηϊν οὗ Αροβί]οβ. Ὑοεί, ἴῃ ἴη- 
ἰτοάδυσίης, {π686 ἔαγίῃον ρτγουηάβ οὗ δοδϑίίηρ, (Π6 
Ἀροϑβεῖίς, ψῇ ἰἢ6 ρῥγυάθηΐς οδυτοὴ 6 ἢᾶνα β86θῆ 
δΔῦονα δ 9,]1 ἃ 16, 21 ἃ 28., σοῃγηθησοθβ νι ἢ ἃ [οτγ- 
τη]8 πιθδηΐ ἰο βοίϊθηῃ δῆνυ οὐ ἀϊἰβριιβί. [{ 18 γϑιηδιῖ-. 
δρΐθ {Πδ( {686 ἰογηλια8 411 ἀἰθδσ. Τῆδ ρῥγθβϑηΐ 18, 
καυχᾶσθαι δὴ οὐ συμφέρει, Μ᾿ ὮΟἢ ψογ8. τημϑὲ ποῖ Ὀ6. 
ΡΓαββθα οὔ, 8ἃ8 88 θθθῆ ἀοῃβ Ὀγ (ἢ6 δηζἰθηΐβ. Συμ-͵ 

. Φέρει 8ΒΙ|ρη1ῆε8 ἀδοδέ : δῃὰ (ἢ6 5686 18 Μ68}} ΟΧρΊοββϑα, 
ἠὲ ΟΠ ΘΒ. : ““ αυδηαυϑιῃ ᾿ηάϊρημπ) πιο ῬΘΓΒΟΊδ. 
δἰογίδιῃ 46 τϑῦυβ Ἵχίθγηϊβ νἹἀθίαγ" Ηδθηςα ἰὲ ψ|}}. 
ΔΡΡΘΑΓ ὑπᾶΐ {ΠΘ6Γα 18 ΠΟ γθᾶβοη (0 δάορέ (δαί οἤδηρο 
οἵ τοδάϊηρς Μηϊοῆ δίογγ, δι οσ, δη Ἐοβθημ. ργο- 
ῬΟΒΘ, δηά ψῃϊοΝ Οὐ οβθδο ρα 8 ὨΘΑΓΙΥ Οἡ ἃ ἰοοιίηρσ 
στ (ἢ αχίυδ! Οη6, ΠΑΠΊοῖν, καυχᾶσθαι δεῖ. ΤΗϊΐ5, 
᾿ηάθε4, ἰΒ ἰουπά οπἷν ἴῃ ἃροιῖιΐξ 4 ἀοζθὴ ΜϑΝ., ὑοίϊ, 
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ϑγγίδς ψογϑίοηβ, )ηὰ ἰδ6 Αὐτῶν. Τὸ π|ο6, [π|ς δηά 
{Π6 οὐδ νᾶγίου 8 γτθδάϊηρϑ οἢ {Π6 Ὡδχί ψογαάϑ οὐ, συμ.- 
Φέρει, Δηα μοι ΟὨΪΥ ἀΡρδαγ ἰο ἄρβοενα ποί 6 88 θθδυίηρ, 
ἸΏΔΓΚΒ οὗ [6 ραβϑ8ϑᾶρε ἢανίηρ θθθη ἰδιηρογοᾶ σἱτἢ ὈΥ͂ 
{Π6 δηζθηὶ ΟΥὝΕς8, δηα δῆοβα (1 ἱπιαρίηθ) ἴτῸπ] « 
ΤΌ ϑΑΡΡΓΟ Θηϑίοη οὗ 118 στ 6 ἡδίυΓο, δηα Ὧπ ππΐοιηαοα 
ἴδαγ ἰπδὶ ἰἴἃ γγὰ8 ρθῆ ἴο σθῆβϑισθο. Νον δεῖ ψουἹᾶ 
866Π} ἴο ΓΟΠΊΟΥΘ {Π6 οΟὈ]Θοίίοη : μπὲ (Π6η {6 86416] οὗ 
[Π6 βθρηίθβῃςθ ψοῦἹά πὸ ἰοηρεογ 6 58:{40]6 ἴο {Π6 
ΠΟΙ] Θησοιηδηΐ, δοσογάϊηρ ἴο {Π6 ψογάβ οὐ Ἠὸογ. 
Ατί. Ροεῖί. “" Ηυῆδηο ἂρ σογνῖςα πὶ ῥἱοίογ οαυΐϊ- 
δὴ “Φυηροια 51 νοὶ, οὐ νϑγίαϑ ἀπ οθγ Ὁ] 1188, 
ὕπάϊᾳαα Το] 1415 τηϑι Γῖ8, τις ὰγρ το Υ δίγιιῃ πδείηαὶ 
1Π ῬίβοθΙ ΠῚ}]16Γ ΟγπΊοϑα ϑυρογηὰ. ὙΠΟ Θαβ᾽ [Π6 
8656 ἔΠ6Υ 81η] δἱ ὑργοάποίηρ' ὈΥ {[Π6 οἤδηρο οἵ δὴ ἱπίσ 
δεῖ 159 1ῃ 1Δςΐ, ἱΠΠογϑηΐ η ἐῪθ οοπέοτέ, Βοϊηρ σοπίαϊηεδα 
ἴῃ ἃ Οἴδιιβε οπηϊ64, ἰο ψὨϊοἢ γὰρ (48 οἵ 6) [Πιᾶ8᾽ Γ6- 
ἔδγθησθ. ΤὍΤῇα Β6η86, {Π6ῃ, πᾶν ὕ6 {ἢ ΘΧΡΓΟΒΒΘΩ : 
“41 Κηον, ἱπάροϑά, ἐμαί 1ξ 15 υῃροοσίπϊηρ 'ἴπ τη6 ἴο 
ροαδί (θυΐ 1 8πὶ σοιῃρε!]οα ἰο ἄο 80, δῃά 1 πᾶνὸ 
σδι1868 ΘΠΟΥ ἴο 801} π|6). 2320 ἴο ρτγοςθεά, 88 [ 53}4}} 
ΠΟῪ ἄο, ἴο νΙ]30οη8 δηά γον δι! οἢβ ἴσο {6 Τ,οτγά,᾽ 
δζο. Τδὰ8 411] Ψ1}} 6 οθαγ: Ποῦ ΜΠ] ἰἤθγα "6 ΔΥῪ 
οσσδϑβίοη ἰο ΤΓαβογί (ο {Π6 πιοίΠοἀ8 δἀορίοα Ὀγ Ὠοάάι., 
Μδβοκη., ἀηα δία. ΕἼ] 1ρ568, ἃ8 γοηαγκαῦθ 88 (ἢ 6 
Γοβθηΐ, ἅἃγ6 οὗ πὸ υπίγραυσδης ΟΟΟΌΓΓΘΠΘΘ ἴῃ δ, 
4015 ὙυγΙηρ5. | 
Οη {Π6 βοορα οὗ {ηΠ6 Αροβίϊθ (ἢ γγβ. ἢδ5 ἢογὸ δἄ- 

ΤΑ ΪΓΔΌΪΥ ἰγοαίθα, τ οπὶ 8566, δηά ὙΠοορῆν]. ὙΤΠθο- 
εἐἰογοῖ, ἴοο, ΝΘΓΥ ψ6}} 1ΠΠππι8ἰγαΐθ8 10 5: Ἔμοὶ μὲν οὐ 
λυσιτελὴς ἡ τούτων διήγησις, ὑμῖν δὲ σύμῷορος" τῆς ὗμε- 
τέρας τοίνυν προμηθούμεμενος αἰφελείας, ἀναγκάϑομαι λέ- 
γειν ἅπερ ἑμαυτώ συμφέρειν οὐκ οἴομαι. ΠΟΥ Θν ΔΘ ΠΥ 
οΟἸ]οννβα {ἢ ταχέα! Γοδαηρ. ΓΕ 
Οα {π6 ψογάβ ὀπτασίας Δῃηἃ ἀποκαλύψεις 1 που]ὰ 

οὔβογνο, (Πδι {Π6 ἸδΔ(ίογ 15. ἃ πη ΠΟ ἢ δίΓΟΠροΥ ἴογῖα ἐΠδη 
1Π6 ἔΌΓΠΊΟΓ, 51ὴ06, ἃ83 ΤΠΕΟΡὮΥΪ. 84 γ5, ἡ μὲν μόνὸν βλέ- 
πεῖν δίδωσιν ; αὕτη δὲ καὶ τι βαθύτερον τοῦ ὁρωμένου ἀπο- 
γυμνοῖ, Ὀγχτασία ΔΏΒΜΘΓΒ, ἴῃ ἴΠ6 δορί,, ἰο {6 Ηδοῦ. 
ΓΤ δηὰ ΓΤ τὴ ΤλΔη.9, 23. 10, 1. 7, 8, 16. 1 15 
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Β6Ω, ἴῃ ΠῈΚ61, 922., οὗ {π6 ν᾽ ϑίοη οὗἩ ΖΑςΠΑΓ85 ; 1Π 
Γλς 94, 28. οἵ (Π νἱϑίοη οὗ ἔῃ δηροῖβ ἴο {π9 Ὑοπηθῃ 
Δογ οὔὖγ 1,ογ 5 γϑβϑυγγαοίίοη ; δηά ἴῃ Αςῖβ 96, 10., 
δηἀ οἰβονῆογο, οὔ {πα νἱβίοη οὔ τπ6 [οτὰ ἰο Ῥ88!}, 'ἰπ 
ογάογ ἰο ἢ18 σοῃγυθιβίοη; 81] σοῦ τέγὰ ν 5009 
ΟἸΘΑΓΣΙ͂Υ βοὴ ὈΥ ἐἶδυ, δῃὰ τσὶ πίρῆξ νἱβίοῃδ Ρϑμοὶὰ ἴῃ 
ἀγβδηβ." ᾿Αποκάλυψις ἀδηοίοβ ὈΓΟΡΟΓΙΥ 8 τονο δίοῦ 
οὗ βοπηθ βϑογδῖ οὐ ΠΥ ϑίοθγυ, δηα 18, 18 1 (ὕοσγ. 14., δρ- 
Ὀ[Ιοἀ ἴο οὔδ οὗ ἴδ βιυρογηαίυγαὶ οἶδ τη τ6 Οογίη- 
τπϊδὰ ΟΒμαγοῖ. Βαϊ, 85 δρρξϊοἀ ἴο δι. Ῥά] Ποτὸ (δηά 
σοιῃραχοά ψ ἢ Ομ]. 1, 2. δι’ ἀποκαλύψεως ᾿[ησοῦ) ἰπ 
ςοηηθδοίίοη ἢ ἢ 6 ἰδᾶγη ἔγοιῃ (ἢ. Νν Το δϑία- 
τηρηΐ οὗ [Π6 ονοηΐ ΜΒ οἷ δοσοιηρδηϊεά 8 σοῦνοῦ- 
8:00, ἔξ τηυϑί 5ΙΡΏΠΥ ἃ ἀϊγοοῖ δηά Ὄχίγδογιβαγυ οοτὰ- 
τηυηϊσδίοη οὗ Πινιπο Κηονίεάρεο δὴ (ἀοδροὶ πιγϑέθ- 
τῖ65, ἀογινοά ἔγομ (Π6 ἐουηίαϊη οὗὨ 41} ἐσυῃ. 

2. οἶδα ἄνθρωπον ἐν Χριστῷ, 850}. ὄντα, “1 Κηον ἃ 
(ΑἸ5ο! 16 οὗ ΟἸγβι." [Ι͂ἢ (818 τηοᾶς οἵ βρεοακίηρ νὰ 
ἢανα Δηοῖ Ρ ̓ηβίδηςα οὗ {6 πιοάδοδέῳψ “ἢ σι ἢ (9 
ΑΡοβί[α δγίηρβ ἔογναγὰ {6 στουηάβ οἵ θοαϑιίϊηρ δηὰ 
ΒΌΡΘΓΙΟΓΙΥ ονοσ (ἢ ἔδἰϑα Αροβί!οβ; ψβίοδ, ἴογ {88 
Βοοά οὗ (ῃ6. Ομυτγοῖ, Π6 ψ88 οὐ ροά ἴἰο ἀο. ὅ0 (οὔ 
[Π6 σοῃίΓαΓΥ (45 Βοβθημη. οὔβογνθ8), ἤθη ΔΩ {ΠΗ 
οὔϊουβ 18 Ἰηιγοάυορα, ἢ6 458ι}π|68 {Π6, 3γϑέ ᾿πδίοδᾷ οἱ 
[Π6 ΒΕςοη4 ρΡεγβοῃ. 
1 15 τ ρθεγ τοιῃαγκοά δῪ ΟἾγγβ. δηά ΤΙ ΠΘΟΡὮΤΥΙ., 

παι δ, ποΐ νἱπουΐ γράϑοη, τηθητίοῃβ {πΠ6 ἐΐπεε, ἴῃ 
οΥοΓ (ἢδὲ ἘΠΟΥ ΤΩΔΥ ἰΒΆΓΏ (8 ὙΒΘΟΡΒ.)}. 8405) ὅτι εἶ 
πρὸ δεκατεσσάρων ἔτῶν τοιούτων ἠξίωτο τηλίκης νῦν 
ὑπάρχει μετὰ τοσούτους ὑπὲρ Χριστοῦ κινδύνους. “80, 
Ἰδοαάγ, οὔβογνθβ, {Πὰς ᾿ς Δρρϑδῖβ {παὶ 1Π6 ΑΡροϑβε]ς 
πδά σομοραϊο [ἢ}18 οχισδογαϊηασυ ὄνοηΐς ἰουγίθθῃ 
ΥΘΔΓΒ; δηά 1 (ἢ18 ΕΡΙ8115 νψὰβ υγιίθῃ δοὺξ ἢ 6 

᾿Ξ 5866 ἀεῇῃηε8 ἰϊ “4 ἃ ϑυρργηδίυγα) σογηγηυηϊοαίίοη, ἀυτίηρ; νυ Ν 
ἴπ6 ἱπαρίγεἀ μεγβοῦ υνδϑ δινᾶκα ἢ οἷα οαίογῃϑὶ δεῆϑθδ θοιηα ὑρ, 
δΣμ], 85 ἱξ γεγο, Ἰαϊὰ ἷπ 8 ἴγαῆος. Απηὰ ἢ γεΐεῖβ ἴο Βρ. ον} οὐ 
6. 1, }. ζοεϊ 9, 28. απὰ [κἰκε ὶ,.}}, 96. Αοῖᾳ 10,8. Βυῖ Νάβοϊκδ, 
ΟὔΒΟΓν 8 ἰπαΐ ΌΥ υἱβίοπα 9 ἐδ6 1οτὰ τουδὶ θ6 πῃαεγϑίοοά δὲ δϑεϊηρ: 
πὸ 1,οτὰ ζ7968118 ΟἹ ΤΊΔῺΥ ΟοΟΑϑ 5 δἴογ Ἦν ΐἷ8 δοοδηβίοη, Αοίβ 9, 27. 
18,9. 40, 18. 23,1]. Αμπά, δῆονϑ αδἷ!, ἰσθε νἱδβὶοωβ οὗ (γι ϑὲ τυ τ Κ 
ἢδ δᾶνν γΏΘΩ ἰνὸ νγὰϑ οδυρθζ Ὁρ ἰηίο ἔθ (πὰ θεανθα, “"- : 
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ΥΕΔΓ ὅϑ, ἃ5 ὅ6 ΒΌΡΡΟΒΘ ἰΐ ψἃ8, [ἢ18 γ᾽ ϑίοῃ τη δὲ αν 
[Δ]Ἰε ουὖοἱ ἴῃ [Π6 γδδᾶσ 44, νυ ῇῃιοἢ ννᾶ8 80 Ἰοῃρ' αἴϊοσ 
ἢ]8 σοῃνοΓΒίοΏ, 88 ἴὸ ῥγονα ἴ{ αυϊε αἰ δγοηΐ ἔγοης 
(Π6 ἐγαποθ τηϑηϊ πο, Αςί5 9, 9. ψἢ ν ἢ βοιηδ 
ςοηίουηάεά 11." Ὁζγ. Βεηβου {ΠΠ1}Κ8 (ἢ8 Σοργοβοηίδ- 
τἰοὴ ψ88 τηδάὰθ ἰο ἢϊπι ψἢ1]6 ἢ 6 88 ργαγίηρ' ἰὴ [Π6 
ἰδ] 6, ἰη (μδί ἸΟΌΓΏΘΥ (Αςῖβ 11, 80. 22, 17.), δηὰ 
Ἰηοηἀδα ἰο Θῃησοουταρα ἢϊπὶ ἀραῖηθὶ (Π6 ΟΠ οὐ {168 ἢ 6 
ΨΆΒ [0 ΘΩΘΟΙΠΙΟΙ ἴῃ Ρῥτοδοδίηρ (ἢ6 (ὐοβροὶ ἰο (Π6 
(ὐθηι1168. 

ῷ, εἴτε ἐν σώματι,---εἴτε ἐκτὸς τοῦ σώματος, οὐκ οἶδα" ὃ 
Θεὸς οἶδεν. οάάν. οὐϑογνοϑ, (παι 5 δί. Ρδὰ] πηιιβὲ 

,ΚΠΟΥ͂ 8 ΒΟΔΥ ψ88 ποῖ δοίυδ! νυ ἀθα ἀυτίηρ (ἢ) 19 
ἐγαποο, Ὀὰὶ {παῖ {π6 δηϊπηδὶ πηοίΐοη οὗ ἢἷ8 ἀεαγέ απᾶ 
ἔμπχε σοητἰπυδά, 1 ψου]ὰ ἰεδὰ οη6 ἴο 1πηϑαρίηθ {παῇ 
ἢ Τρ] γ δρργθῃθηδδά {6 ργίποιρὶα οὗ απίπιαΐ [18 ἰο 
09 βοιῃθίμεηρ αἰδέϊποέ ἴτοιῃ [88 γαξίοπαέ βοὰ}, νος ἢ 
ἢα “4118 ἀἐμιδε,. “1 Ἀρρθᾶγβ δὲ ἰϑαβϑδί (σοῃζίπιι69 
Π6) {πδι ἢ ἰοβί 4}} σοηβοϊουβη685 οἵ δὴν (Ὠίηρ' δροιι 
Ὠΐπ δἱ (πδὶ πὸ; δηά νι [Π6 ργθβθησοα οὗ δὴ ἐμι- 
πιαδογίαΐ 300] ἴῃ ἃ ῬΟΟΥ σδῃ 6, ἀϊδέϊηςί ἔτοπι (ἢ 6 
ΟΆΡΔΟΙῪΥ οὗ ρεγοαϊνίηρ ΟΥ̓ 1 δἀπα δοίίηρ ἀροι 1, 1 
8} γεῖ ἰο ἰϑδάγη." ἈΒΌΥ δηα οἰμθβ ἤᾶνα οὔ- 
βεγσνϑά, τπδΐ {Π18 18 ἃ ῥγοοῖ οἵ [ἢθ Αροβι!θ᾽᾿ Β ρογϑιδ- 
βίο, [αἱ [Π6 800} ἴ)ΔΥ πᾶν ρογοορίίοη σψἤῇθη ουΐ οὗ 
(η6 θοάν ; δηά {πογείογο ἰἢδί 1 ψγἃ8 δὴ Ἰηἀδροηάθης 
οχἰβίθδηοθ. Οἰδμοιβ, ἀραίη, πᾶνα ϑυρροθαά {π6 Αροϑβ- 
{|6 ἴο πηθδῃ, (μδι Ὠϊησθ ΨΈΓΘ Γαργθβθηίθα [ἢ 80 νεῖν 
8 ΤΩΔΏΏΘΓ, 88 ἴο ἰϑᾶνα 'ἰ ἀουθίζι! ψ ῃϑίῃ δῦ ἔμογ -Πδὰ 

,. Βοῖ ΒΘ ΓΟ 866 δηα ἢοαγα, ἐπί ἢ6 τγᾶ8-- 
ΠΠπΕΙ ΓΑρίιι8 οχίτα 86, ὅς. (ὅ66 Βρ. [δτνἷ Δρρϑη- 
'χ, Ρ. 895. ῬῃΠο ἃρ. δ᾽ Εἰ5. νϑγ. 8.), δπά ἐπὰΐ {ἢ 6 

Αροβίίβ 15 δοοοιηιηοάδίϊηρ [9 ἢ]8 6486 (ἢ “ον ]8ἢ 
ποίΐοη. 8ὅο ἘἈοβθημπ).: ““ Ηοιηο ὨθΏρΡΘ βρθοίδίυΓ 
αυοδά δηΐϊπηυη. Ῥαΐδηϊ χυϊάσηι υἀ ες, Δηϊη8π) ἢο- 
τη 58 ἰηἰογάσπλ 60 σΟΙΡΟΓΘ ἀπςοὶ, 6 Γαρὶ [ἢ ΘΟ] Π} ; 
8’ νεγὸ ἰοίιαπῃ Ποιμϊποίη Γὰρὶ μα ΔὈδηΐ, υἱ 6Χ 8ρ0-" 
ΟΥΥΡο Ὠδγγαΐ (Ἰθπηθη8 Αἴ. Ἰ. ὅ. δίτομ. 46 ϑορῆο- 
ηἰδα ταρίυ ἢ οὐκὶ φιέπέμπι. Ὦϊοῖε δυΐοπι ῬδᾺ] 18, 
ὨΘΒΟΙΓΘ 86, ΠἶΓΟ τη060 οἱ, 14, 46 4ιοὸ ἀρίί, Ἔνθῃθυ. 
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Ἐν σώματι 688 σΟΙΡΟΓΒ ἐγδηβδίϊο ; ἐκτὸς τοῦ σώματον 
οϑί απὲμιο, ϑῖη6 υ}]ἃ σογροσβ τηοίοηθ. )1οἱῖ Ἰρτίυν 
Αροϑβίοϊιιϑ, 86 ἡδϑείγο, υἱγιηι (τὰ ἤλοσιῦ δηϊπλὰβ 6Π15 
1 σΟΓΡΟΓΘ, 8ῃ τηΐηυϑ. ΕἼρῸ ποη ἔπ 5101 ΘΟΏΒΟΙ5 
Τοῦ Οχίογπαγυῃ; ἢ ἰῇ οχίδϑι, υἱἍἱ Ραείτιϑ, 
Αοἰ. 10, 9." . 

Ιτοῦϑὲ ἤοσγα ἰιηϊαΐθ [6 πηοάοϑίγ οὗ Ποάάγιάρσο, 
Δηἃ σαηα!]γ ἀνον, (μαι 1 δηὶ γεῖ ἴο υπα ογβίδηα ἴδ6 
πιοάθ ἴῃ ψὮὨϊοϊ, {Π15 τηοϑῦ ψΟηΔοΓ[ὮΪ οἰγοιβίδῃοθ 
ἰοοῖκ ρῥΐαςθ; δῃά 1 σδηποίῖ Ὀυΐ (ΒΚ {πὲ ἀκ τεῦθ- 
ΤΘΠΟΘ, ἰῺ 806}} τη γϑίθγουβ 64868 85 [ἢ6 ργαβθηΐ, ουρῇί 
ἴο ταβίγαϊῃ 13 ΠῸΠπι ἃ νϑίῃ συΓΙΟΘΙΓΥ ΟἹ 8:6 ἢ ροϊηῖ5 
ἃ8 ἴξ 18 ποΐ ρστγδηΐοα ἐο οὔὖῦ πυπιδη ἔδει} 168 ΠΥ ἴο 
ςοργομοηᾶ; ἀπ (δι ψὸ πιυβί σδαϊ συβὶν θα νγᾶγα 
(ἴο υὑδ6 ἐπ6 πψογάφ οὗ τῃ6 Αροβι16), ἃ μὴ ἑωράκαμεν 
ἐμβατεύειν. 

2, ὡρπαγέντα τὸν τοιοῦτον ἕως τρίτου οὐρανοῦ. ΤΠα 
96ν8. ἴῃ [ἢ6 Αροβίοϊίϊος ἃρθ, ἀϊνιἀοἃ (6 Ποανθῃϑ 
1ηἴο το. 1. Τα δογίαὶ, που άίηρ [Π6 οεἰου 5 ἀπὰ 
1Π6 δἰπηοϑρῆθγο. 9. ΤΏ 5ιάθγοαὶ. 8. Βα παδῖτ8- 
τ(΄ἸΊοη οὗ οὐ, «πα 8 δησοὶβ. Τῆθ Ὡδεηθ8 οὗ {686 
86 18 ἀσία!! 6 Ὀγ ὙΥ εἴϑ. ἔτοπι (88 ΠΔΌΌΙ 5, ΤΏΔΗΥ 
οἵ ψῆοβθ ραϑϑᾶρθδ 6 αιοίθ8 (ΟΠ ΘΗΥ ἔγομι δοῃοείερ- 
νυ ἰιοῖη 8566): 1. είυμη. 2. Ὄχρδηϑᾷῃῃ. 8. 068. 
4. μαρ!δουϊ. ὅδ. μαβριίαίϊο, 6. 56468 Ηχα. 7. Ατὰ- 
Ὀο1}). 
4. ὅπι ἡρπάγη εἰς τὸν παράδεισον. ἢ οὐ ΒΟΥ 
ὙΠΙΟΐΝ ἰηνοῖνοβ [Π6 ργεοθάϊηρ νεγβα 4180 ονθυδηρθ 
1π|85. Ηδησθ [ἢ νϑγοἰγ οὗ ορίῃ]οἢ5 δῃπἰογίδιπϑά ὈΥ̓ 
(ὐοτηπηοηίδίοῖϑ.Ό. ΤΠ6 πιοϑ δηςθξ ΟΠ6 ἄθβϑεσνθβ ΟΣ 
βιγϑὶ διζθβ οι, ἜΕϑρθοῖα ! }ν 85 10 Ψ1]}}, ρϑγῆαρβ, 6 Τουπά 
1Π6 θεβϑῖ ἐουπαρά. ὨΘΟΡἢΥ]. (σοῦ (ἢ Γγγ8.) το- 
ΤΩΙ ΚΘ: ᾿Απὸ τοῦ τρίτου, φησιν, οὐρανοῦ αὖθις ἡρπάγη 
εἷς τὸν παράδεισον. Ἡρπάγη μὲν οὖν" ἵνα μηδὲ ἐν τουτῷ 
ἔλαττον ἔχη τῶν λοιπῶν ἀποστόλων τῶν συγγεγονότων τῷ 
Χριστῷ. ΚΚαὶ εἰς τὸν παράδεισον δὲ, ἐπειδὴ πολὺ τὸ ὄνομα 
τοῦ χωρίου τούτον ἐφημίξετο' ὅθεν καὶ τῷ ληστῇ τοῦτον ὁ 

ἘΠ δά Ψοβορῇ. 151], 80. καὶ ὁ μὲν τυιαῦτα ἐπεθείαϑεν, οὖκ ὧν 
ἐν ἑαυτῷ, ἱ. 6. ἐτίτα 86 Υαρέιιδο 
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κύριος. Απά 5υοῦῃ νγ8 {6 ροπογαῖ ορίπίοη οἱ {Π|Ὸ 
ΔΘ ηΐ8, ἡδηηοῖγ, {πὲ [185 15 αποέλεν' υἱδίοη, ἀπά 
{π΄ ὈΥ αΑγδάϊβα ἰδ ἰο ὃ6 υπῃάογβίοοα {6 ρ]δο6 
οἵ ἀερατγίϑα βου]θϑ. ὅο «150 ατοί., Βρ. Βυ}}, ΥΉΌΥ, 
υοάάν. Μδοκη., δαπᾶ Ἐοβεηηη. Οἰδατϑ, 45 ΒοΖα δηὲ 
Ηδτηι., {Π1ὴΚ {ΠῸ6 5α216 οἰγουμηϑίδησο 18 τησδηῖ. Απά 
{{|8 88Π16 1 ΠΔΥ, 1 ἃ Τσογίδ! ἢ 86η86, 06 δοςσουηίθά, 
τπουμῇ ἴῃ δῃοίδποσ, ἃ ἀ: δγεηΐ οῃΘ; 1.6. 1{ γ)ὲϑ ΡγΟῦΌΔΌΪ 
ἃ αἀἰϊδεγοηέ ραγέ 0.) ἐδ δαηπιὸ υἱδίοη, ἘῸΣ ἃ υἱδίοη (ἢ 
ἯΘ ΙΔΥ νΘηΐΌΓΟ ἰ0 Βρθαΐ ΟἿ 80 ΤηγϑίοΓ] 008 ἃ ροϊηΐ) 
1 Β6 618 ἴο ἴᾶνα Ὀ66η, δηά ποί (45 ΠΥ {ΠῚ ηΚ8) ἃ 
ΤΟΑΪΠγ. Ιπάρρά (45 Ποάάγ. γοπηαγ 5) 116 ΑΡροβι!α 
πδά τ{πουρὶὲ 10 50, Π6 πηυϑί βυγοῖν ἤανα σοησί θα 
{πὲ Π6 ν88 ποέ {θη 1ῃ {ἢ6 Ὀοάγ. δ'εα ἐπέχω. 

4. καὶ ἤκουσεν ἄῤῥητα ῥήματα, ἃ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ 
λαλῆσαι. "Αῤῥητα ΤἯΔῪ βρη ν εἰ ογ δὲ οαπηοῖ 
μὲ υἱέογεοά, οὐ ψῇῆδί ομσὴἠέ ποέ ἰο 6 υἱίεγτεά. Ι[{{Π6 
Ἰδιἴοὺ 86η86 Ὀ6 {6 ἔσθ οὔθ, {86 ψογά8 (] ον ηρ' 
ἄ οὐκ ἐξὸν, ὅζε. ἅτ6 ἜΧΡΙ]Δηδίοτγυ οὗ {86 ργβοθήϊηρ ; δηὰ 
γοῖ ἄρῥητα, ἴῃ {παι 86η56, Γοαυϊγοά ὩΟ0 ἜΧρΡΙ Δηδίο, 
δίησθ 1{ ψ88 [Π6 σοιημηοη Βρηϊβοδίίοη οὗ ἰΠ6 ψογὰ ; 
88, ἴοτ 1ηϑίδησθ, ψῃθη Δρρ 64 ἴἰο [Π6 ΤΙ, (Π6 Το- 
ἱγαρταπηπηδίοῃ, ς4]16 4 {Ππ ἄῤῥητον ὄνομα. ΔΑηὰ ὙΥεἴ8. 
δάάυσοθ8 δῇ δχϑρῖα οὗ 10 ἴσο δοίδἀ68 4Ρ. δίοῦ. 8. 
ἄῤῥητα μὴ λέγε. ΡΙαί. ϑγηιρ. 4, 5. τὰ μέν πολλὰ 
τῶν εἷς τοῦτο τεκμηρίων μόνοις ἐστι ῥητὰ καὶ διδακτὰ τοῖς 
μυρουμένοις παρ᾽ ἡμῖν τὴν τριετηρικὴν παντελείαν. Ὑ ΒΙΟἢ 
Ῥᾶβϑαρθ 18 ᾿πη!διθὰ ὈΥῚ δορὴ. (ΕΠ ἀ. γι. 808. Ὁ 
πάντα νωμῶν, Τειρεσία, διδακτὰ τε Αῤῥητα τ᾽, οὐράνια 
τε καὶ χθονοστιθῆ. ΓΘ [ὈΓΙΏΘΓ 5 ρη ἘσαίΊ ὁ, [ἢθτ6- 
ἔογθ, 866Π|8 ἰ0 ἀόβογνα {Π6 ργθίδγθεῃςθ, νἹΖ. ἑπεθαίν, 
ἑποχργεϑεὶδίν δ δέϊηιο, βαςῖ 88 πὸ υτηδη ἀπά ὑηθῃ- 
Πρ οποα ἱπί6!]!}6οὲ σου] σοιργομθηά, “σογδα (ἴο 
1186 1Π 6 ψογάβ οὗ Ηοτγδοθ) 4α07Ὸ αἷσπα 5ἰἐεπέϊο. 
ΤΠ ψογάβ [Ὁ] ονίηρ ἅ οὐκ ἐξὸν ἀνθρώπῳ λαλῆσαι 

βρη , ““ δηά ψ ἢ] ςἢ, 1Γ ΠΟῪ γα σάρ8}}]6 οὗ Ὀοΐηρ' 
ΒΧΡΓΟΒΒ6ά, 1 ψουἹά ποΐ θ6 ἸΑΕᾺ] ῸΓ τη6 ἴο σοτητηι- 
πἰσδία :" δηᾶ {δὲ (ϑομοείίρ. οὔβεσνθθ) Ὀθοϑιβα [ἢ6 
ἌΡοβιῖβ παά ποῖ (Π6 δυυπογυ ἰο ἀδοΐαγα {{|6 τη γ8- 
(6 γ168 Τανϑαὶβά ἰο ἴπη, {π15 ἢανίηρ Ὀ6θη ἄοηδ ποί 8» 
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τυ οὗ ἴον ἰἢ6 β8κὸ οὗ {ῃ6 Οδαγοῖ, 88 ἴος {(Πδὲ οὗ (6 
Αροϑέ16 κἰπγβ6], ψῇο δὰ {Π686. σοην!ηοίηρ' ῥγοοίϑ 
οἵ [6 αἀἰν!η"ν οὗἉ Τπῃ6 (Ὠτβυδη ἀοςίγηθ νουεμβαίθα 
[ο ΐαι, [δὲ ἢ6 πιρῃξ 6 ΘΔ 0164 ἴο Ὀδ6δῦ σΠΘΟΓ ΠΥ 
411} Ιδῦουγβ δηά }] ἃ ΗΠ] οὐ !0 8. 

ὕροῃ τἢ6 ψηοΐϊθ ραβϑαρθ, 10 18. τγγ8}} γοιηδγκοα ὈῪ 
Ἀοβθη.: ““ἸΠουρῇ [Π6 παηπον ἴῃ ψῃϊοῦ (ἢ 686 
{πῖηρδ ὨΔρροηθα 185 κηονη ἴο 118, γαῖ 86 Ὺ σδῇ ὈΥ͂ 
0 Τη68Π8 Ὀδ Δ50Γ06α ἴ0 ΠΊΘΓΘ ΠΑΒΊΌΒΗΘΙ: Εογ τὰς 
ΑΡροϑβῖΐα τπηθη!]οῃ8 10 ἃ8 ἃ βίηρυϊαγ νοῦ νομομβαίδαά 
(ο δίῃ ὉΥ (Π6 ΑἸΠΗ ἢ γ, (δδι πα ἰαϑίθα (π6 Παρρὶ- 
6885 Μ᾽ ὨΙΟἢ 15 ἴῃ Ῥαγδα !86.᾽" ᾿ 

ὅ. ὑπὲρ τοῦ τοιούτου καυχήσθμα. Τῆς Εαυΐυγα 
ἢ88 Πο6ΓΘ ἃ Χο β6η86, σοιῃροππαρά οὗ (Π6 Επΐυγα 
8δηα {π6 Ῥοίεπιίϊα!, ἰ. 6. “41 τπῆᾶγ δηά ψΨ}}} Ὀοδϑί.᾽ Αἱ 
τοιούτου ΜῸ τηιιδῖ βΒι0αυἃ χρήματος, ΟΓΥ πράγματος ; ἴῸΓ 
(δι 1 σαῃηηοί (88 80 6 ἔπον) 6 τοΐδσγθα ἴο ἃ 367- 
80Ή. 15 ὈΪαϊη ἴτοπι ψἢδί ἔοϊονβ. ὍΠ6 8βθηςπηθδηξ 15 
γγ}6}1 οχρίδίηθα ὈῪῚ Βοβθημ. ἰδ8: “1 σβὴ ἱπάδοά 
Ὀοκδί, ἀπά 7050} γ, οὗἉ πὴ γ Ὀοίπρ σαυρμί ὕρ ἴο Ποανθῶ, 
8ἃ8 οὗ 4 ἰτρ, 1Π6 ψποῖο ροΓΥ οὗἩ ψῃ ἢ ρογίβιἢϑ ἰὸ 
διὰ ἴτοπῦ τοῦ [ἃ σᾶπιθ; Ὀὰΐ οὗ τη γ861, ΟΥ ΔῺΥ 
[ηρ 1Βδὲ 10 [5 ἴῃ π6, 1 ψ}}} ποί βοδβὶ. ἜΠ6 86Ώ86, 
[ἢ6ῃ, 15: “Βαυΐ ἃ8 ἴο τ 86] ἢ, Ογ Δγ {Ὀ]ηρ᾽ ἴῃ τηγβοῖ εξ, 
1 ν1}} ΟΥΪΥ Ὀοαδϑί οὗἁἨ μιν ἀσθενείαι, 1. 6. (48 {Π6 δητίθηξ 
δηά πιοϑί ηοάδγῃ (οπηπηθηΐδίου 5 ἃΓα ἀργθ6 4) ἢν αὐῶο- 
ἐΐοπδ, ὅτε. (ἀοίδΠ!δ ἃ ἴῃ ἰἢ6 ἰΔ8ὲ οἰιαρίογ, “πα [Π6Γ6 
οα]]6ἀ ὈγΥ (6 βᾶπ|86 δῖ). 6 πιυβϑὲ 8180, αἷἷνοσ 
δοαϑέ, παἀοτγβίδηά, “ τοῆθη πεοοδδεέψ Ταφμῖγος ἐξ. 

ΤὮδ Βα} πν οὗ [6 ΑΡροβίϊα 18 ὑγαγ οἀϊένιηρ. 
6. ἐὰν γὰρ θελήσω καυχήσασθαι. Ηρδτα ἰῃ6 6χ- 

Ροβίἰίοη οὗ (ὐοπιπηδηίαίοΓϑ, θοῖἢ απίθηί δηἀ μηοάσεῃ, 
ΔΓ6 ΟΥ ΠΟ Πη68}8 δ5δίἰβίδεοίογγυ. Βόβϑηπι. Ἔχρίδὶῃ8 : 
ΤΙ ςοιί, βίς ἀ6 ἴδοις 8 τηϑὶβ ἰοαι} νϑ]!θί, ΠΟἢ δβϑθῖ 
γΔὨ18, 1. 6. ΠΟῚ ὈὉΡῸ15 6886 1 τη 1ἢ] νδΏΠοαυθηί 8 ; 5818 
ἙΘΓΠ Π1ἢ] δυρροίογοι. Να 408 ἰπ δᾶ) ραγίθβῃ ἢδο 
Δοοίρίαῦ, αυδϑὶ οβίθηΐθηι θᾶ, 4118 ΠΘαι6. γοΓθ]8, ὨΘ408 
16 Δρράγϑδηΐ ; ὯὨ6 4018 τηδ)ογθὰ ἀθ τη6 ΟΡί ΠΟΘΙ 
μαῦθαϊ, φυὰπῃ αϊςοία οἱ ἰβδοία τῶϑα τρογθηΐζυγ δθς 
αἰδοὸ ΡΥ δῃὰ θοαάτ, Βιεΐ προίίμοες {μ6ὶγ ςχροϑὶ- 
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10 η8 ὯοΓ ἴποβα οὗἩ [ῃ6 δηςθηῖβ δῖα βαιβίδοίογυγ. 1 
σδηηοί Ὀυΐ 5Ξυβροοί {δὲ 41} (ἢ 6 (οπηπιοηίαῖοῦβ 8Γ6 οὐ 
{ῆ6 ψτοηρ Βορηΐ. ϑΌΓΟΙΥ (π6 Αροβίΐθ ἤθγα 8104 68 
ἰὸ πα Ὠἰρσῇ υἱϑίοηδ δὰ γευοίαέϊοηα Ὀεΐοτο τη Ποηρᾶ: 
Δη4, αἴϊον δανίηρ θεΐοτθ δβϑϑίσῃηβρά {ῃ6π|, ἴῃ βοῦν 
ΤΩΘΑΒΈΓΘ, 0 ΔηΟΐΠΟΓ, ἢ6 ΠΘΓΘ {π8 ἀ6]]ςδί ον Δρρτο- 
Ῥτειδῖθβ ἰἤδῖι ἰο Ὠϊτη86 1, Νον (Π18 6 πδά (1 {π1ηΚ} 
ΑΓΕ ἀοηα ἰῃ {Π6 Ῥγδεοθάϊημ νϑῦβθ, ἴῃ τδ6 ψογάβ 
ὑπὲρ δὲ ἐμαυτοῦ, ὅτε. ; 4. ἃ. “48 (ο τηγ861, 1 ν}}} θοαϑὲ 
ΟΥ̓ ποιβίηρ Ὀυΐ τὴν αἰ οἰϊοηβ; ἐπουρὰ [ σου] Ὀοδβὲ 
οὗ ἔλτ τποτθ.᾽ ὍΤΒὺδ ἴἰ 15 οἵ [686 ΖΓ ΠΟΥ στουηά8 οὗ 
θοκβίϊηρ (πδηγεῖγ, [ἢ6 νἹβίοηβ δηα γϑνθ δι! 08) [δὲ 
ἢ ποῖῦ Βρ6δΚ8 οἵ. ἀπά [ἢ 856}η50 ΤΥ Ὀ6 ΘΧΡΓΕΒβοά 
ὉΥ Βυρρίγίηρ ἃ οἶαυδα ἰπγοι ἢ τηοάαδϑίυ (ν ΠΙΟἢ ἴῃς 
ἀοθά οβϑυβοά (6 οὐδοῦ) οὔθ, 25. [Ὁ]1ΟΥ8 : 
« (ΟΥ̓ 1686 ἔαγίδεγ στουηά8 1 5}48}} ποῖ βρϑαῖς ἰῃ πιΥ 
οἱὔῦη παρμῖὸ; ἱποιρὰ 1 πῆρἠξ ἀο 30) ἴογ ΗΓ 1 βῃου]ά 
οἶ56 ἴο ᾿οδϑί οὗ ἰῃοπι, 1 5μοι!ά πού Ὀ6 [Ὁ0118}} (]. 6. 
1 ψου]ὰ ποί [»6 ἔοοἸ ἰ8ἢ}: Ὀοκδβιηρ), βίης 1 βῃου ὰ {6} 
1Π6 γαῖ : Ὀυξ 1 ἔογρθαγ ἴο ἄο 1{, 1686 ΔῺΥ οπθ 
βῃου]α ἔδπου οὗ το Ὀεγοηά ψῆδΐ πα βϑεί π6 ἴο θ6, 
οΥ Ὠοαγοίῃ οὗ τι. ἊΑηά, ἔογ (ἢ18 ρ]δΐῃ γϑδβϑοῃ, 5ῆο δ 
ἴο ο]αἴπὶ τηοῦῖΐ ἔογ νἢδί ΠδΔα ῃοῖ. δηα σου] ποῖ [Ἀ]] 
ποῦ {πΠ6 ορϑογναίίοη οὗ τηθη, ψουϊά ἢᾷνο θδθη ἴοο 
τσἢ ἢ {π6,τηδηηδ οὗ ἴῃ6 [4158 Δροβίϊθβ, ψὴθ 
οἰαἰαγοά ογοάϊι ἔον {Π056 ᾿πίοτηδὶ δθὰ σαρί ἔθ ρσβ οὗ 
5Δγ, τ ςἢ, 1 γϑαΐ, δατη {64 οὗ ΠΟ ον! ἄθηςθ, οὗ 
τοοῦ ἰο οἴδοιβ, δηα {πογοΐογα οὐρῆΐ ποῖ ὈΥ ἰποπη) (0 
ταν Ὀ6θῃ οἰαι πο 48 ΔΩΥ στοιηά οἵ Βρογουγ. ΑΒ 
ἴο {π6 οἴἤοΣ οἷαί πη, παηλεὶν οὗἁ {Π6 ργεσδά πη οἶδ85, 
οὔ μ6β6 6 τηὶρηΐ δηᾶ ἀϊά Βοδβῖ, ᾿ηδϑυηοἢ 858 ΠΟῪ 
γγ γα {πηρ8 ψὨΙοἢ [611 πη Δογ σομληοη ΟὈβογνδίιοῃ, 
6, φείδομαι, “1 τοΐτδϊη ως βϑυΐηρ 1). 80 δἱ 
1 (ο. 7, 38. ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι. Εἷς ἐμὲ, ἴὴ τοϑρεςὶ 
οὗὔτηο;᾽ 8485 Μαῖί. 6, 84. Αςίβ 2, 95. λέγει εἰς αὐτὸν. 
80 4130 4, 90. 4]. ὅ, 10. Ἐρῃ. ὅ, 82. λέγω εἰς Χριστὸν, 
ΟἾΔαΣ Ραββδρθδ, ἴοο, ΚΑ 6 8660 ἴῃ ὅ΄ιοβίθιβ., ψῇῆο 
ΘΟΠΊΡΕΓΟΒ ἴπ6 δα. 2 ἴῸγ ὅν ἴὴ 2 δδηι..11. 7. 8.91, 
11. ΟΡ. ὅ, 1. ἀπά [Π6 Γ,αὐΐη ἐπ ἴοῦ ἀ6 ἴῃ Ματγίϊαὶ, 
ἘρΡ.1, ὅ8ι Απᾷ δ [80 οἰΐββ 104. δίο. 11, ὅ0, εἰς 
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οὐδὲν ἕτερον ἢ τὸ παρὸν λέγειν' νοΓο δο6  ΟΓΓ., Ἡεποθ 
1 ἰ5 αἶσαν (Πδι {Π|8 Ιἀΐοιη 15 οἰ ΠΘΗ͂Υ σοηῇηρσά ἴο νοτθς 
οὔ σρεαϊίησ. ὍΠ6 ἔξ 15 ρυΐ ἴον ἀφ᾽, 

᾿ ἢ: καὶ τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων, δια. 
Ἴδα καὶ εἰρη ϊο5, ποῖ [ογ (88 Μδοεῖς.), Ὡοῦ βἰπιρὶγ απὰ (48 ἴἢε Ε.Υ.), 

Ὀυΐ λοιυεῦεγ, Αῃὰ 580 αμέέπε ἴῃ [διΐη. ΠΕ ὑπερβολῇ ϑεετηβ ἴο ὃὈ6 
Βονεγηδά οἴ δὴ ἐπὶ υπάεγεοϊοῦα, δηὰ ἰδ [ὉΣ ὑφ᾽ ὑπερ. Ὑπεραίρωμαι, 
4 Ἰεβῖ 1 βῃοιά θ6 (ἴοο τω 6}}} εχαϊϊεᾶ, οὐ ὑεοοῖμε ργουά. ἘΤΠγ5 υδε 
οἵ (ἢ νοχὰ ἰδ αἷδο ουηὰ ἴῃ Τίιαβθ. ὦ, 4.; θυῖϊ ποῖ ({ {812} ἴῃ 6 
ΟἸαβεῖοδὶ, υυτὶἴοτβ, ν}0 δῸ ΘΙ ΡΙΟΥ ἐπαίρομαι. Τδυ8 Αρρίδῃ 1. 581], 
δῷ. τὰ Αἰτωλῶν ὑπερεπαίροντες ΜΏΕΓΕ ἴΠΕ͵Θ ὙΔ5 ΌΓΙΩΘΠΥ γεδα 
ὑπεραίροντες, [ὉΣ Ὠΐοἢ Θομνγε ἢ. τ ρμ γ οαϊιοα ὑπερεπαίέροντει. 
Τηάοεά {πὸ ἴεγια ὑπερεπαίρειν ἰ8 Οὗ ἔγτεφιοηΐ ΟοοΌΣτεηοα ἢ Αρρίδη. 

Γδα τηοηϊίου οὗ (ἢς οἰγτουμηδίδηοο, νυ ϊοὴ ἕω! ον, οὗ (Πα ἐλογπ ἐπ 
ἐπε βεεὴ, ἰ8Β ἰηἰγοάυοοα τηοδὶ ᾿υαϊοϊοιϑ!γ, δὰ ἔγοπη 4 ἱπογουρῇ 
Κηον]οάρα οὗ ἴπ6 υμηδὴ Ὠοαγί, πδιηοῖγ, ἰὼ ογάδθγ ἴο ἰδϑϑεῃ τὲ 
δρί γῖς οὗ ἐπον, δῃηὰ ςοῃδααιθης ἐἐ οὐδὲ, ΜΕΪοἢ ἃ ἀϊδοϊσδυνα οὗ ἢ} 
δὰ ρείνιερεδ τηῖρῃϊ ἐχοϊϊε ἰῃ τὴ6 Ὀγεδδὶ οὗ οὶ ἃ ἔδσηνσν. ᾿Εδόθη μοὶ 
σκόλοψ τῇ σάρκι. Ἠκτε ἐδόθη ἰβΒ υϑοά, ρΡορυ αν, ἴῃ ἴῃ6 8686 
ἐπΠιοίοεὰ; 88 ἴῃ 20}. 18, 22. ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ ᾿Ιησοῦ" δι 19, 8. 
Απὰ (6 ῬὨὶ]οϊορ δίθ οοραγε ἴῃ ΗΘΌΓ. 1Π). Ὑεῖ [Πἰ|8 υϑ6 9 ἰουδὰ 
Ροίδ ἰπ (ἢ Γ,δἴϊ ἀαγε, δῃὰ Οὔν φίσα, ὈΥ 8 δοσί οὗ ρορκίατ εαγοαξηι. 
Βοιῃδί! ῃ269, ἴοο, ἰΐ Οοοὺ5 ἰῃ [ἢ ατεοκ οἰ βδῖοαὶ ΣΙ 68 : [ὁ Ὠϊο ἢ Ραγ- 
Ῥοβ6 Θοἤϊειι8. γεΐογβ ἰο Μαγκὶ. οἡ 1.γ95. 645. [{ 18 Οὔτοοσγα ἱπηροτίβποο, 
δοννανοσ, [0 σοηδίογ ἴ86 86η86 ἱπϊοηἀοὰ ὃὉγ ἴα Αροβί]ε ἴο Ὀὲ οοη- 
γεγοὰ ἴῃ (ἢἰ8 σκόλοψ τῇ σαρκὶ, ἐδοτη ὶπ ἐδ εεἢ, ἴδῃ τίς ἢ (Ποτα 
ἦ8 ΒΟΔΓΟΟΙΥ ἃ ποτα οοηίγονογίο ἐχργαβδίοῃ 1 ἴΠ6 Νενν Τεϑίδιηθηΐ, 
ΠΟΣ ΟἿ ἴῃαϊ 88 τογο Ἵχογοίϑο ἴ ρόννογα οὗ Ὀοπιπιεηίδίογβ δὰ 
ΤὨδοϊορίδηθ, ἴο σσῆοηι, δὰ ἱπάθοά ἴο {πεῖν σοδήδγβ, ἰΐ πὰς ὑ6θῃ 
ΓΟΔΙΪγ ἃ πόση ἴῃ ἴα ἤδθθῃ. Τὸ ἀεϊαὶ! αἱΐ τΠ6 ορὶπἰοηβ δπὰ ϑρϑοιυ]ᾶ- 
(ἰο8 οὐ ἴἷ8 οὔδουγα τηγϑίοσίους Ῥοϊηϊ, 18 ἱπηροβϑὶ ὃΪ6 (Ὁ π)Ὲ ἴο ἀο ; 
ἘΟΓ ἱπάδεα ἰδ ἰἴ Ὠδοδββαῖγ. Τῆοθὸ Ὅ͵ὼῸ 8ΓῈ εἰνμοθεὰ ογ δυσὶ ἀΪ4- 
Οὐ 88: 0}}8 ΤΔΥ Γ]}Υ 88 1187 {Πουηβαὶνοβθ ἰὴ (πε Οοἰϊεοίαποϑ οὗ ἴμ6 Οείϊ, 
Βδογ. Ῥοϊε, ὕ7ο"ΐ, ἔββῃη. δς. 19 8}}4}} οοηΐθηϊ τηγβεὶ νυ ἢ} ἀοἰα!] ηρ’ 
δορὰ γονϊονίηρ 06 ρῥγίποῖραὶ ορίηΐοηθ οἵ 6 Οομημμεηϊδίογβ, δηά 
ἐπαρανουτγίηρ; ἴο ροΐπί ουὔἵ ννδῖ τυ ὑὈὲ τπουρῃς ἴο ϑρρτοχίῃιδῖς 
ἴο [πε γαῖ ἢ. ΟὨχγβ. δηὰ 726τοτὴθ δυρροδϑα (δαὶ ἴῃ6 Αμροϑβῖϊα σοθδιδ 
Ὀγ (8 ἰογ 8ὴ λεαά-αοἧε: Τογυ αη, δὴ δατ-αοἧε; Βοερημ. 
δΔηα τηοϑί τεοεηΐ ἘΒογοῖὶρη (οτηϊηδηίδίοσθ, ἴπ6 αἰϑογάεγ ο8}16δ [16 
Ἰορίειοδε οὐ Μιρταὶπο. Απὰ Ποδοημι. {ΠΚ8 ᾽ξ ννὰ8 ἃ ρεγὶηαϊςοδὶ 
(ἰδογάεσ, δηὰ ϑυσῇ ἂϑ αβδοιοά ῃἷπ δ'ϑοὸ ΏθΏ ἢα νγϑὰ τὲ ἴῃς Ο4]6- 
(ἰδη8, δ'ηο6 ἢ 8]10ἀ65 ἰο 11 ἰη 85 Ερίδῖ}6 ἰο ἴδῃ, 4, 18, ΑἸ] ϑανδῖε 
ἀϊβογάεγ {Π οὔϑαγνεβ) ὑνεσε ϑυρροβοὰ ἴο ὃς ἰηβίοιεἀ Ὀγ ϑαίδη, ἃς, 
Ἐ. Βαχίον {ΠῚ Κ8 ἰἴ ττὰβ {ΠῸ δέοπο απὰ ρτατεῖ, Βιιῖ δὴν Οἴπεοῦ ραίΐηδι] 
ἀἰδογάοῦ ταῖρι 6 88 νγ6}} ἱπιασίῃθα. Α1} {18 δϑασωβ ἵὭθσα δαγίοίαξίο. 
0 ἐγ, 41} (Π686 ορίηἱοθ ϑϑθῦλ ἰἸΔὉ]6 ἰο τὨΐδ οὐ)οοϊίοη, (παῖ Οὔ 
δϑῃ δαγαΪΐγ δΌρροθα ἴπα Αροβίὶς τνουϊὰ να ἐχργοββθιὶ δι.) ὀζοσεώ- 
͵ἱπρ απτὶείῳ ἴῸΥ 18 ΓΤεχηοναῖ, πο (πουρδζ ἰἰ οὗἁἉ 80 τηιις ἢ σοηϑεαύθῃοα 
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88 [0 Δϑοῦῖθα ἰξ ἴο ἰδ] 166] ἱπϑι γα πηθηι δ! ἐν. ἘῸΣ, 88 ἴ6 Ῥοεῖ βαγϑ, 
 Νρο δι ἱπίογοὶί, πηἰϑὶ ἡ Ἴργῳ γνἱηαΐος ἠοάϊτι8 [ποϊάἀοΥὶῖ." ΑΒ ἰο 
{πὸ ογρἱπΐοη οὔοογίδϊη [Δ(ΐη Βδίδοσθο, δῃὰ δϑοπια τοάδγη8, ἐπδῖ ἐἰ ἰδ ἴο 
Ὁ «ιηϑεγβίοοα οὗ ἐεπιρέαϊἑοπε ἐο ζωξὲ, ἰῖ 8 αὐτο νν ἱπαάηίεοῖ 016. ϑυοὴ 
8 πηοᾶς ΟΥἩὨ ὨΠυπι"] αι οη (45 Μγ. 5146 οὔδεσγνεβ) σσου]ά Ὀ6 υμνγοσί ἢν 
οὗ 1πΠ6 ΑἸ ρ ιν ἴο ἰμβίος δηὰ (ῃς Αμοϑὲϊδ ἴο γϑοεῖνθι [πάροὰ ἱξ 
ΕΓ ΠΊΟΓΟ δι}: 118 0]6 ἴο δοηα οὗ ἴδ τεαουδιεα δαἰηίβ οὗ ᾽πε ΒΕοτηϊϑῃ 
οὔυτο!ν ἤδΔΏ οὗ {πὸ στεαὶ Αροβίϊε ; δηὰ ἴΐ ἰδ φυΐΐε πορε(νϑὰ ὈΥ νγπδῖ 
ζ0]]ονυθ. Ἐογ, 88 δοκη., (υἱτἢ τόσα ἴδῃ υδυ8] δῃγαννά688,) Χο. 
ἸπλΆΓΚ8, ονν οΟυὰ δὰ ὉΠ [υϑὲ, νυλιϊοἢ σαγίδ ἢ] τγαϑ σεβίγαϊ πο ὃγ 
(Π6 Αροβίῖς, ἰπάθν δΐπὶ ἔγοιῃ Ὀοΐηρ, ἐχαϊ δὰ αὔονβ τηέδϑυσο δ" Οὗ 
ΒΟΥ Τσου]ὰ 1ἴ τρᾶκο Ὠἷτὰ ΔρΡρθῶσ οοριδερί]6 ἐο οἰ γθ, υ.} 1688 6 
ἀϊδοεονεγοὰ ἐξ, νὩ]Οἢ 6 Ῥγὰ8 ὉΏΔΟΓ ὯΟ ΣιθοοδδὶὙ οὐ ἀοίηρ ἡ Οὗ μοι 
οου]Ἱὰ Πα ἰδῖκα ῥ]εαϑυσο ἴῃ δυο δῇ ἰηβγιοῖγ." ϑοπια τεΐδγ ἰὰ τὸ (ἢὰ 
΄αἰεε ἐδαεσΐετε (ἀρρεδϊϊῃρ ἴἰο 11, 15.); δα ἴ[μ6 Ὁδῃδδηλίεβ γα δαϊὰ 
(Ναηι. 88. 55.) ἴο ἢανα Ὀθθῃ ἴο 6 Ἰδϑγϑδεὶ 68, σκόλοπες ἐν ὀφθαλ- 
μοῖς, καὶ βολίδες ἐν ταῖς πλευραῖς, ἩὨΐΟΪΙ δἰρ [68 Θγ6- ΒΟσ68 δηά 
δτίεναηοςθ. Βυῖ 818, Πα αἰτηοδῖ 1] [6 οἰδαῦ ἱῃιεγργείδι! η8, 18 
αἱ. ἰηοοηϑιϑίος νυ ἴ[Π6 νοῦθαβ ἕο ]οννίηρ. Βεβίεβ οπό δἄνοσο: 
ΒΆΤΥ οσδηηοῖ "6 ϑυρμροβοά ἴο αν θθθὴ 80 ζογι 8 Ὁ]6 88 δυο} δὴ 8Ρ- 
ΡεΠαϊϊοη σνουἹὰ βυρρεδϑῖ; ἷ 88} οπς, ἴον ἰΐ οδηποῖ Ὀ6 οαχίθπάδά ἰὰ 
πε μίμγαϊ [88 6 ἀοπε ὈΥ̓͂ ΟἾΓγδ., γῃο υηἀεγβίδηάβ Ἡγιηθπθυβ δηὰ 
Ῥμη]οῖι.5), δίῆοθ δά (παῖ θδθεη ἰηϊθηάθά, {ΠπΠ6 βἰῃροϊαν που]ὰ ποὶ 
δνα Ὀδεὴ δε. Ἰπάσοα, τόσα ἰΐ ποῖ ον ἴἢ6 πιδς36Ή 5 617 οὁ[ ϑαίαῃ δῃηὰ 
{κε φίοτψὶπα ἴῃ ἴπ6 ργίονδῃσα, τηθηςοηθα ἔυΓΓ ΠΟΥ ΟἹ, ΤΏΔΗΥ οἵὁἨ ἴπ 
ἐπί γργοίδ(οῃ8 τηϊρῆϊ ϑϑόθηη δαγηΐβ81:0 16, [{ δῃουϊὰ Ἁρρϑαγ, ἴβεῃ, ἴο 
Γεΐεσ ἴο βου) δοάἐῳ απὰ εὐτοπὶοαὶ ἱπήγηιὶέψ νυ ἢ τσὰθ οαϊουϊαίοα ἴο 
Ηἰηάον ἢἷ8 οί! ε88β.Ό. Νονν γα Ὦδνθ ΠΟ χϑβϑοῃ [0 ΒΌΡροβα Ὠΐτῃ ἴο 
πανα Ὀδεη δῇεοϊεα νὴ ἢ ΔῺΥ οὗ {Π| νἱο]οηξ αἰϑογάσευβ ᾿πηδρίηθὶ Ὁγ 
ΒΟΙΏΘ, δίποθ, οἵ πεγννῖβο, 6 οουὰ πονοῦν ἤφνα ροΟηΘ (Ὠγοι ἢ δυο ἢ ἰη- 
οοβδϑδηῖ ἰδθουτβ, ρεγερτί δίίοηβ, ὅθ. [Ιἱ ἰ8 ρμ͵αίη, ἰοο, (παῖ (ἢ8 
Ἀροβιὶα οδηποὶ 8]} 66 ἴο ΔΩΥ σϑάϊοδὶ ἀείδοϊ οὗἩ δοῦγ, ϑυοἢ 88 μαὰ 
οἸϊεβν οδυβοὰ [εἶδ δι ἰνειβδγίοβ [0 δΆῚ ἡ δὲ παρουσία τοῦ σώματοι 
ἀσθενὴς, 80 ΓᾺΥ 85 {Ππδἴ ΤΩΔΥ ΓΣΕΙ͂ΣΡ (0 δ ἀὐπιϊηίἶνα 81Ζ6, δὰ στοοκοὰ 
ἔοστῃ ; βίποα ἴο πᾶνε ργαγθὰ δνδὴ οὔδὲ ἴῸΣ {6 σϑιηοναὶ οὗ μοὶ 615- 
δάἀναηίαρεβ νου ὰ πᾶν ἤδθ μγεβυμρίιοιβ. Βεβι 68 ἴμδῖ, {686 
οου]ὰ ἠοῖ θ6 ἱπρυϊεὰ ἰο {π6 ἱηδίγυτηθηία εν οὗ δαῖδη. ὕροηῃ {86 
φμοῖς, 1 566. πο ορἰηΐοῃ δυΐ νυνρδί ἰ8 δῦ] 10 δα ρμογαῦϊο οὐὈ)εοίίομδ, 
ἐχοορὶ ἰΐ οπμ ὙΠΟ 1 5884}} πὸνν ἀεῖίδιϊ, δὰ πιο 19 ἢοΐ ΟὨ]Υ͂ 
ὨΙΡὨΪγ ργοῦδδῦϊε, Ὀαῖ, 1 1 δῖ ποῖ σηϊδίακθη, αὐδοίμέοίῳ ἐγμθ. ἴ{ γᾶ 
ατβὶ ρὑγορουπάδα Ὦγ Υ ἰῖογ, δηὰ δῇιθγυνασάβ οοῃβυπγθα δηὰ 1]}8-. 

. (ταϊο Ὀγ [μοτὰ Βασγγϊηρίοη, Βεηβου, θοῦάγ,, Μίδοκη., δῃὰ 851266, 
τπουρ {Πα γ ἀο ἠοῖ υϊΐα οοἰποίάα οὐ {Π6 μαι ουϊασθ. ὙΏΘΥ 816 
8}1 ἀρτεεὰ (Παἴ ἰξ τνᾶβ 8 μαγαὶ γίὶς αϑδοιΐουι Ὀσοιυρῆῖ Οἡ ὈΥ͂ Πἷ8 νυἱβίοη, 
ἩΔΙΟἢ οσοδϑίοηεα 8 ἀϊδίου οὗ οομηϊθηδηοα, δίδιτηοσίηρ,, δηὰ 
Ραγαϊγιὶς δθεοΐοῃ οὗ ἴδε πεγνεϑ. Βαί ἴ ἀο ποῖ βρεα μαΐῖ {86 νυογάβ 
οἴιμο ογἱρίηβ), τῇ ὑπερβολῇ τῶν ἀποκαλύψεων ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι, 
ἐδόθη μοι σκόλοψ, οοτηρεῖ ι.8 ἴο ΒΌρροβε ἴδπαϊ ἴ})6 ἴῃ ΥΩ ΠΥ ννᾺ8 
αδεοίμέεϊψ οοεδδίοηοα ὈΥ ἰεἷἰ8 υἱδίοη, βίποα (δαὶ σσου]ὰ οχοϊυάς {Ππ6. 
ἐδ ΓΟ Ὠ(ΔΠ1ἰγ οὗ δαίδη, ἜΒΕΓΟ ἴθ ἢ ἐπὶ ἀῃάἀεζδίοοα : δηά 8}} (μδί, 
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76 σῇ πεν ἴ8, (δαῖ ἴ( οατὴθ οἡ αῇεγ (ἢ νυἱδίοη. [{ 18 ρσγουβυϊε, 
Βοσένον, παῖ (Β6 ἱρὴ ὀτοϊέοηεεπὲ οΓ ἐδπαὲ νἱδίοη, δηὰ οὗ ἰἢθ οἵδεσ 
Τονοϊδιϊους ἢ ΒΟ ἢ6 ἢδα Ὀδοη ἑδνυουγεά, (Δπαὰ ννᾶβ δϊεγυγαγάβ 
[ἀνουτγοά ; 666 ποῖβ οῃ νυ. 9.) δηὰ ἔπ Ὄχοοδοῖτα δῃὰ σοηῃβίδηϊ ἔξγ- 
τοθηΐ οὗἉ γἱηά, )οἰπεά το ἔτι ρυεβ οὗ Ὀοάγ, πουϊὰ Ὀτίηρ; οἢ σὨγοηϊεαϊ 
ἑωβγιοϊιΐο8 οὗὨ [Π6 ραγδϊ γίϊς δογί, δυο 88, Ἔββ ρεοίδ!!ν τυῖἢ ἀἰαθο] 1 ο8] 
οο-ορεγαιϊίου, τηϊρἢϊ οοσαϑίοη ἀἰδιοτιϊου οὗ οουπίδηδῃοθ, δη βοχὴθ 
δῆς ἀοῖοοί ἴῃ υἱἱεΓθΏςο, γεῖ δία! ἴ0 ΟΥΔΙΌΤΥ, ποῖ ἴο τῃθης]σ Ὦγ- 

Βοπάτίας αηἃ Ὠδγνοιβ δθβοιοη8 (10 τυ ϊοἢ 1αϑ1 τη 6 βδογεὰ τηραϊ- 
ταὶ νυγίτοσο, Ῥν οάὐάοϊ., ΒΑγίΠο]., δια. οοππδ 11), 4}} τυ ἢ νουϊά τοπὰ 
ἴο Γαΐϑδ8 οοῃίειηρί νἱτἢ (ἢ6 τη 6, δηὰ ὑνϊοἢ, 7οϊηεά ἴο ἢΐ8 
ἀἰκοίηυξζινε 6'26, δρὰ ογοοκεοὰ ἔογηγ, τὸ} τε  Ἶγ δοοουηΐῖ ἴον πὸ 
ἀσθενεία τοῦ σώματος ἀννεῖϊ ὕὑροη ὈΥ 8 δάνευβαγίεβυ ΤΠί5, ἔποτο- 
ἔσχε, 88 ἴξ τηῦυβί ἴᾶνα σῃδίου γ ἱπιρεάοα ἢἶ8 Δοοορί Δ Ὀ]Θ 688 δηὰ 
υδεξυΐηοβθ, ᾿6 τὶς νγὰ}} ῬΓΑῪ ἴο πᾶνε τοιρονθαὰ ἔγοπι ἢΐ. 1 866 
οὶ 8ηΥ ΟὈ]εςίίοη ἴο τνιἰο (Ὠϊα ἰηϊεγργοϊδιοη 15. ΠιΔὉΪ6 ; πὰ ἰξ ἴ8 
4υ1ϊ6 ΔρΤΕΟΒΌΪ ἴο ΘΔ]. 4, 14., ννῆεγα, βρεακίηρ οὗ (ῃ]8 βδῖις βι δ)εοῖ, 
Ἦδ 84Υ8, ““ΤΩΥ̓ ἱΠΗ͂ΓΠΥ ἰῺ (ἢ Πθ8ἢ, νυ ἢ {ΠΕΥ ἀϊὰ ἠοῖ ἀδβρῖβ86." 
1Ὸ 16. δου ΠΟΟΕΒΒΑΥΥ ἴο δα, ἴῃατ ρτίενουϑ ΑἸ ς(Οη8, ὙΠΟ ΠΟΥ 
ὈοαΣν οὐ πιθῖαὶ, ἂγὲ ἴῃ 4}} ἰδηριδαρεβ ἐχργεββεα ὈΥ τοί ΑρΡΠΟΥΒ ἴα Κοη 
ἔγοιῃ δεύεῖθ ρβίη ἰηβιοϊοα Ὀγ ἴἢ6 ρἱεγοίηρ; οὗἩἨ [ΠΟΤ ΟΥ̓ ΒΔ ΓΡ 801η- 
εξ οἵ τνυοοὰ ἀτίνεη ἱπῖο (ἢ Βεβἢ,, 88 Ὀεΐῃρ οὔθ οὗὨ ἴΠ6 τηοϑὲ βεύεῖθ. 
οἵ ὈΟΩΥ ἰοτΐυγοβ." 

Βυϊῖ ἴο ργοοδεὰ ἴο ποίϊοε [ἢ ἰογτηβ ἄγγελος Σατᾶν δηὰ κολαφέξῃ, 
{Π6 πιεῖ ποὰ οὗ τακίηρ [Π6 τνογὰ8 εωρϊογεὰ ὃγ ῬΏΙΌΥ δηὰ οθάΓ. 
αϑὴ ὃε δα πη θὰ Οἡ Ὧο Ῥτίποΐρα οὗ δουηά οΥἰοΐϑγη : δηα Ὀγ Ὀγίηρ.- 

. ὴφ ἴῃ ἐλ ζαίδε ἐδαςίδτϑβ ἰϊ ἜταὈΒΓΓΆΒΘ6Β τ8 ΠῚ} ἃ ἢθοά 685 αἰ ΕΠ ΠΥ. 
Βὶδογάδιβ, νοοῖ ον δουΐο οΥὁἩ ἙΠΓΟηΐοΔ], τεσ Ὀγ ἴΠ6 6 νγ8 ΘΟ ΠΊΟΙΪΥ 
αβουί δε ἴὸ {πε ᾿πδίγΓυσηθηιδ! τ οὗ ϑαίΐδῃ ; δηὰ σοπδίἀεσίηρ ἴῃ 6 ργε- 
ναίθποα οὗ αἰδρνοὶὶςαὶ ἰηἤυδηςσθ, [ἤδη γρεγιϊτοὰ Ὀγ ἴπ6 ΑἸπΡὮ(Υ, 
τηὶρθς δοπηει τε ἐγμίψ δηουρῇ Ὀε γεΐετγεὰ {πογεῖο, Αἴ Ἰθαβῖ, ἴῃ 
(ἢ ῥγεεθηΐ οδβθ, γα ἤδυα ἰξ οὐ ἴπε Αροβιὶθ᾽ 5 τνογὰ, δῃηὰ (ῃογείογε 
ἐμπαὲ οὐρῖ ἴο θ6 βυβῆεϊεηῖ, ΤὨΐ8 αθδοιίοη ἢ6 ο4}18 ἄγγελος Σατᾶν 
(1 (μη Κ}, ὈΥ 8 βογί οἵ Ηεδγδίβην, αἴϊες 6 πιϑηποῦ οὗ τῆ; 4. ἁ. 
« ἰπηπηίθδυβ 8 ϑαΐδῃν," (868 Θδβθη. [εχ. Ηςῦτγ. ἴῃ ν. πῦ.) Α8 ἴο 
κολαφίϑῃ, ᾽ὰ ἰδ ΤΕΥ ΒΡΡΙΪΟΔΌΪΒ, ϑίποα {Π6 (ΘΤΤῺ νγὰβ υδεὰ οὗ υἱοίεη! 
δεαξίηρ ; 848 1 Ῥεῖ, 2, 90. ; Ὀυΐ 6 ἜχρΙαίπεά ΌΥ̓ ϑοθυ9. [δχ. ργα- 
οἰεεὶπιὸ αὐἴίξο: δὰ 1 Ὀδτα ϑῆοννῃ (ἢδΐ δι οἷ 18 [Π6 6686 οὗ ἴπ6 νυοσὰ 
ἴῃ ἃ ῬΡαϑθαρθ ῆοσα ἴῃ ΑΡροϑίϊθ ἰθ ἰῃ ᾿ἴκ6 τωδῆῃεν ϑρεδικίησ οὐ ἢΐ8 
δθ]οιίοπδ, 1 Οογ. 4, 11. πεὶνῶμεν καὶ διψῶμεν, καὶ γυμνητεύομεν, 
καὶ κολαφιδόμεθα, νἴετα ἴΠεΓα 18 ΠῸ ΤΟΙΈΓΟΠΟΘ ἴο Ῥέγξεοης. Ἤετα 
ἴδ ΘΓ ΓΊΔΥῪ ΥΕΤῪ γ06}} ἀεαίρηιδὶα ΔῊ 88 1ο1]1 068, τοι βοδίοηβ, δηὰ 
.ὐπάγαμοεβ οοσαβίοπϑᾶ Ὀγ τῆ ᾿ηθγτη {168 π υεοϊίοη. 

Βρ. ΒΒ} [ι45, νϑῦγ τὴρμΕγ, οοηϊοηδεὰ ἔοὉ τῃ6 Ὠδίυγαϊ β6η86 οὗ {Π6 
φοτβ, Ὀγ Ῥνΐοἢ ἀϊδθο πα] Ἰηδιδηοα τουδὶ Ὀ6 ἱπἔεστεα ; γεῖ ἣὰ ὁπὶ- 
ΒαΙΤΆ5868 ὑ8 ὙΠ ποεά!εβ5 αἰ ουϊτῖθθ, Ὀγ δυρροκίηρ ἴπ6 σκόλοψ ἴο 

Ὁ Τὰν βοιηονῃεγα γεδή οὗ βρί᾿ηἴογβ οὗ ψοοὰ Ὀεΐηρ; δ ρ]ογοί ὉγΥ͂ 
{πε δαναρε ᾿παΐδηδ οὗ Απγεεῖοα ἃ8 Ἰηϑί πιπιεμί8 οὗ ἰογίατε ΟἹ {ἢ ι6. πηοβὲ 
δε Ὠ510]6 ρατῖβ οὗ [1πὴ6 ὈΟΟΥ. 
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δανο ὈΘΘΏ ἃ ΠηΔ]δαν αἰξορείπ εν βυρεοτηδίαγαϊ, ἀπὰ ἰηδιοϊοὰ Ομ Βὲμα 
{11} Οὐοἦ 5 ροσγστη 58:00} ὉΥ͂ ϑαίδω., 

8. ὑπὲρ τούτου τρὶς τὸν Κύριον παρεκάλεσα, ἵνα ἀποστῇ 
ἀχ᾽ ἐμοῦ, "" ἡ [[}18 δοσοιπί (1. 8. ἔοσ {πΠ6 σϑίηονδὶ ὁ 
{Π15) 1 (ἢγῖσα Ὀοδοιρῃς {πΠ6 1,οτα. 1 σδηθοίς Ὀεΐ 
στο 6} (ἤο86 (ομηπιδηίϊδίοιβ, ψη0 (45  ΒΕΌΥ 
δηα Μδοκη.) γβργαβϑηΐ {18 ἃ8 δΔῃ ᾿ηβίδῃςθ οὗ Ῥγδυύδγ 
ΔάΓεββοα ἴἰο (γί. Νοῖ ἀο 1 866 ψὴγ Με. ϑδ[ααβ 
βου ἃ (πη 16 “ ἡοί βυποεϊοηΐ ἴο ργονο, (πα Οἢγίοι 
ἴγ88 ἴῃ6 οὐ]δοῖ οὗὨ ἀϊν!η 6 ΟΓΒὨ 10: ὉΠουρἢ 6 δ μν1}8 
(δαί ἔγοιῃ τἢ6 δῆβυννεν οἵ (ἢ γιβί 10 ρρθαγβ (δ (Π6 
“Ροϑί] 68 δα άγοθβ ψγὰ8 τοραγάθὰ ἴῃ ἰμ6 ᾿ἰσρῇϊ οὗ ἃ 
ΡΓΑγΘΓ. δοῃίθυβ. ΓΘΉΔ ΕΓΒ 1{ ““ ρῥγοοῖθυ5 86}}}.᾽᾽ 

,. ὙἼΠ6 τρὶς 185 ΕΥ πιοϑὶ τϑθοθηΐ (οπιπιδηΐδίοῦβ ἰδ θῇ 
ἴηὴ {Π6 86η86 805ρῖμι5, ΟΥ αἰϊψιιοέϊθδΈ ΑὨάα 580 (ἈἘΓΥΒ. 
Δα ΤΠδορῆν]., Ὦο οχρί δίῃ 1 πολλάκις. Α οϑγίδίῃ 
ίοτ 8ῃ υησογίδιη πη ῦ6Γ. Απά δῇ δθα8. οἱἵθ8 δορῖε. 
ΔΡ. ϑιοραῦπι ἀθ Αὔοσγα νοὶ ἴῃ 1ρ8095 [605 ἀοπιηδηίο : 
τιν οὐ παλαίουσ᾽ ἐς τρὶς ἐκβάλλει. Βυΐ ἴῃ ἰδδΐ ρ48- 
βᾶρα {Π6Γ6 15 ΤΏΘΓΘΙΥ ἀἢ ΔρΟηϊδβίοαὶ Δ] βίο ; ψὨϊσἢ 
σδηποίῖ Ρ6 {Π6 σϑ86 ἴῃ {Π6 ργϑβθηΐ οὔθ. Τῇδ νϑῦὺ 
ἰοαγηθε 1 χ σοργαρθογ τσ πΊοΓα ΔΡΕΥ ἤδνθ οομ- 
Ραγρὰ Ευτγρ. ΗΙΡροὶ. 45 ἃ 6. "Αναξ Ποσειδῶν ὥπασεν 
Θησεῖ γέρας, Μηδὲν μάταιον εἰς τρὶς εὔξασθαι Θεῷ" δῃά 
Ηοτσγ. (δγη. 8, ἐῶ, 8. (ἴο Π)14η4) ΨΊΓρο αυδ ἰδθοῦ- 
δηΐο8 1 υἴθγο Ρ016}1848 ἰ6Γ νοσαίδ 80.118, 8η ὦ ΘΘρ6 ΟΊ γ᾽ 
70}. 838,29. ἘΏΝ Ὁ ἘΞῸΣΕ ἰὐνδι μϑαν ΠΗ ἘῚ ὍΝ, 
ὙΒΙΟΙ ΙΔΥ 6 [Π|ΘΓᾺΙΥ τοηάδοσοά: “1.0 41} {Π|8 
ΨογΚοίῃ Οοά 845 [ΔΓ 88 (γα {{πη65 ψι ΒΏ4},᾿" ὙΏΟΣΟ 
οὖγ σοιϊηποη ΨΕσβίοη ΓΘηοΥ8 οὐξοπέϊπιθδ ; ΟΥΤΩΠΊ8- 
οἰυ8, δὲς τρίς (1 ψου]ά τεδα εἰς τρὶο). Ὑεἴ ὄνθῆ ἰἢοβα 
ΡΆββδρεβ Ψ1Π]) ηοΐ ῥσονβα (Πα [16 “ροεέϊε ἀϊὰ Ὡοΐ ἰη- 
[οπἀ 8 οογέαϊπ πμριδϑῦ, τ ποῦ ᾿παἀδρά αυϊ σθῃ- 
{ΓΆΓΥ (0 ἢ8 ουϑίοπι 80 (ο ἀο. Ἡονενοσ; σοηϑι θυ σ 
6 ἀὔονθ ραββαρθδ οἵ Ευγίρ., Ηοτ., δῃὰ 200, (8πὰ 
οΟἰδεσβ ψηϊοῆ ΟἿΪΥ ἢοδέ 1 ΤῊΥ πΙΘΊΟΓΥ) ἰ 5Βου !ά 
δ6θ (0 ἴανα Ὀ6ΘῊ 80η ϑδηίϊοηΐ τηᾶχὶ ὙΠῸ {18 
Τβγδϑ 68 ἴο Ῥτϑίοσ ὑγδυοῦβ ἰο (οα 848 γα" ας ἐλγῖοθ 
(ἀπά πο ἔλγι μου) ἔογ ἀ 6] νϑγαῆσα ἔγομι ἀδηροσ. ΕΤΟΠὶ 
{61 10 Θρρϑᾶγβ ἰο ἢάᾶνα ραββϑά, ἰορϑίμος ψ ἢ ΒΟΠῚΘ 
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οἴδον ον 8}: Ὠο[Ί0Π8, ἴο {ἰπ Οτϑοῖκβ, δηα ἔγοπι {Πϑηΐ 
ἰο {μ6 Κοπηδηβ. 

8. ἵνα ἀποστῇ ἀπ᾿ ἐμοῦ, “ἢ 1{ μηρί ἀορατγί τοι, 
Ῥὲ τοιηονοὰ ἴτοιῃ π26.᾽ ἘΕῸΓ (Π6 Αοτίβί8 δείϊνα οὗ 
(818 δηά οἵδεσ οοιῃρουπᾶβ οὗ ἴστημι ἅτ οἴθῃ υδοά 
ραϑϑίνεϊυ. Οὐγ 1 τδΥ ἤδνα τϑίθγθησο ἰο τῃ6 ἐηπὲο- 
ἐεν" οὗ ἰῖ, ϑαίδῃ. ὅδὸ 1ῃ ἃ ποΐ νΘΓῪ ἀ 851: 1 }8Ὁ 8558 06 
οὗ “οὐ 7; 16. ἀπόστα ἀπ᾿ ἐμοῦ, κενὸς γὰρ μου ὃ βίος, 
“ἐ Ποραγί ἔγοπὶ τη6 ; ἰδΐ π|6 δίοῃξ :" 88:4 οἵ ἃ ἀδ! του 
ἀϊβογάθε. υἱιϊοῃ αῇδοϊβ [86 ρδίίδης χὰ ἐγ ρδιίαὶ 
ἀγοδῖηβ. δὸῸὸ «80 διτδοῖ, 28, 12. ἀπὸ τῶν εὐσεβῶν 
γαῦτα παντα ἀποστήσεται. [ἰ 15 αν! ἀδηΐ {πδὲ {Π|8 6Χ- 
ΤΟβϑίοη 185 αὐἱα ΓΓΘΟΟΠΟΙΪΘΔθ]6 τ τηοϑὲ οὗ {Π6 

1ηΓοΥΡργοίδιοηβ ἐπί ἤᾶνθ θθθη Ὀγουρῆς ἔοσγναγά οὔ 
εἶτα σκόλοψ. 

9. καὶ εἴρηκε μοι. δίδαα οὔβϑογνοβ {παι “{Π6 ΓΤοηπαβέ 
ψ85 ργδηίθα, ποΐ ἜΧΟΥ 88 [ῃΠ6 Αροβίία ἀδβιγθά, θὰΐ 
1ἴΠ ἃ ΨΑΥ ψ[οἢ (Π6 1 ,οτα 8α8ῃνν Πίιοδί ἔογ [86 Ἀσσοπ- 
ΡΙΠΙΒῃπιθηΐ οὗἨ πὰ ραγροβα ψ ἢ] ςἢ {[Π6 ΑΡροβίίο Πδά ἴῃ 
νίον." [0 ΠΔῪ γῖπογ θ6 88:4, {Πδὼὲ ἢΙ5 ργαγογ νγἃ8 
Ὡοΐ ἴῃ νδίη, βίης 6 [ἴ ργοδιισοα ἃ ργϑοῖοιιϑ 855 ΓΔΒ 
οἵ βυρρογέ ππάρὺ δ 18 ̓ ηΠγι 68. 866 ἐη6 Ὄσσα] θηΐ 
οί οὗ ὙἹ]ΉΠΟΥ. [{ 15 ἤθγ γϑιπαγκοα Ὀγ Ἐοβϑησ.: 
“ Νοῦ τηθραϊαία εἴρηκε. ΑΑΡοΒβίοἶιι8 81:108 8ΏΪ ΠΣ 56Ή 5118, 
εἰ 5βοϊδίϊαπι 1η ᾿γ18 δἰ οςἰοηΐ θυ. ΟἨγίβίο δ] υβαιθ ἄου- 
(τη {γιθυ." Βυΐ Β ΓΟ ῖν {}15 18 ἃ ργοβυπηρίθπουβι! Υ 
ἰγγανοῦθηΐ ψΑ4Υ οἵ ἰγϑαίίηρ {Π6 ΑΡροβί!ο᾽΄5 πογάϑβ, 
Ψ ὨΙοἢ ΡΙΔΙΏΪΥ ἢϊπηὶ (48 Μδοκη. οὔβογνθ8) δὶ αποέλον 
κονοϊδιϊοη ἔγοιῃ (γιβί, πηβά4θ (849 ατοῖ. ψ ἢ στοδέ 
ῬΙΟΌΔΌΙ γ {Π1η|18) Ὁ. 16 ἢ ΓΞ, {πὸ Βειὴ Κοὶ. εἰ 
δέ οὐαί υοἱοε τιρηϊοπρα ἰὴ 1 Κίηρθ, 190, 12. [η- 
ἀρεά ψ δὲ θυ {π|8 οομίά Ὦανα 1511 64 βαςσὶ! Ὠογοῖς 
οοηῆσοηοο ὃ Τθδορἢγ]. (τοῖα ΟἿ γυ8.) Θχοθ ΘηνῪ 
ΡδΙδρἤγαβοβ : ἊΕπεθύμουν ὡς ἄνθρωπος, ἀπαλλαγῆναι 
τῶν δείνων'" ἐπειδὴ δὲ ἤκουσα ἃ ἥκουσα, ἔκτοτε καὶ καυ- 
χώμαι καὶ εὐδοκῶ, τουτέστιν, ἐπευφραίνομαι, εὐαρεστουμαι 
ἐν ἀσθενείαις. 

9. ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις μου. ΜδϑηΥ τοσοηΐϊ Οομπηποηΐδ- 
(ογ8 (αἴϊον. Κυρκθ) ἰδκθ ἀρκεῖ ἴοσ. ἐπαρκεῖ, αὐἠγωαυαΐ, 
αιεχἱέο 65ὲ ἐδ. Απὰά {118 5! ση!βδοδίίοη 18 ηοΐ τηΐγαν 
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αὐυσδὶ ἰη 16 (8816 4] τγιίθγϑ, ἘΠΟοΌρ ἢ αἰ πισϑὲ Θη γον 
εοὔῇποα τὸ ἴθ Ροσδῖβ. (δ66 ὅπ6 Ὄδχδῇρε δἀἀδεςοά 
θγ Κυρίκ6.) Βιιῖ 16 15. ἢο Ψ ΠΟΤ ἔοιπα 'π ἢ Ναὸν 
ογ 6 ΟἸα ᾿Γδβίδιηθπέ, ψἤθγα [Π6 ν ογὰ ἰγὰ8 δ νγΥ8 [ἢ 6 
ΘΟ 5 ρη βοδεοη ϑοθ. Απα {π|8 ᾿βάἀθθα ἴα 
δῦ (ὯΓ ποῦ δρὲ (ἢδ ἔῃ οἴδεγ ; 5ίηςθ ἔθ ἀρκεῖ 
966 Π|8 (0 πᾶν ἃ ἀοι]8 8686, δηα ἴο. Ξ!σἜΠΥ “ ἐς 
δ Ποίοηι )0» ἐὴν ἀείρ απᾶ διιρρονγέ, (ν  ἢ ἐπιρέξο8 α 
ΡΙοΟΙΏ186 οὗ Βυρροτγί ; 88 ϑιρτα 9, 8. ““Οοά ἰ5 αδέε ἰο 
[Ώ8Κ6 81} σγᾶςα δθοιηα ἰο γου, (τ 6 γα 866 1ῃ6 ποῖβ.), 
δΔηἀ 15 5 Π ο]Θηξ ἰο σοῦ ϑὰὲ ΠΥ Ρυγροβαβ, (μουρἢ ἰπ 
80 ΘΔ Κ δὴ [:πϑἰγυτηθηΐ, Τῆι, ἰἢ σοπησκίοη ψ ἢ 
1ῃ6 (ὉΠ ονηρ νογά8, ἡ γὰρ δύναμις, ὅτε. χάρις 5,ρσηϊ- 
ἤθ9 1ηὴ6 σγαοίοια διρρογέ 9.) (ὐοά, 85 βῆονηῃ Ὀοίῃ 
ΠΟ ΓΏΔΙΥ, [η Βυρρογίηρσ δηἀ σοπηίογιηρ, δ΄. τηνγᾶ, 
δη οχίθγηδ γ, 1η ᾿πρᾶγίηρ ἰο ἰῇ βυδῆ βυρεγῃδ- 
[Γ8] δηά πηιγδοι οι ρον 6 Γ5 88 Βῃου] ἃ ονογβῆδαον 
Ἦ15 10 ΗΓ} 165. 

θ. καὶ γὰρ δόναμίς μου ἐν ἀσθενείᾳ τελειοῦται, 1. 6. 'ζ 
ἸΏΟΓΘ φΟΙρ]οἰοὶν τηδη!οβίθα, ρέθηϊιιϑ 8666 θχογξξ. 
Εοτ, 85 Οὐτοῖ. γοιηδγκ, {πΠ|5 νοῦῦ 49 βοιηθεϊπηοϑ ἃ 
δοτί οὗ ΗἸΡἢΝ 86η86, γοίδεγεηρ ἴο ἔπε ὁεεῦ οὐ Κηον- 
Ιράρε." 8 741ηε9 9, Φ2. ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτε- 
λειόθη. 1 92οἢ. ὦ, ὅ. ἐν τούτῳ ἡ ἀγάπη τοῦ Θοῦ τετε- 
λείωται" δῃὰ 4, 1Φ. 17,18. Οη ἰδ 4οηεηπιοηξ 1 τηιϊιϑῖ 
τοῖοσ ἰο ἐπ ἰρατηθα ποίε οἵ Οτοί., συἤο, ἢούγονογ, 
ΟΗΪΥ σίνοϑβ 8 ὁ οίίου οὗ ἱπέογοβϑειηρ (Ἰαβϑὲσαὶ ἀοἐ8 
οἡ {8 δἀνδηίαροθ οὗ βίσκῆθϑθθ οὐϑῦ ἤραϊἢ. ΤῊ6 
8116 ἀγριμηθηΐς ρὲ δ6 πι86α ἴο Ργονα 6 δάνβῃ- 
[668 οἵ ἀρ ονϑὺ γοβίῃ, (απᾶ 1ηθρα αν Βϑδθῖ οἷο- 
ΠΌΠΕΠΕΪγ ἘΠ ΕΟ ΌΥ Οἴσοσο 46 δϑηβεῖι δ), βίηςθ 
(δ πίθου οἵ (οὐ δαί, ἴῃ 41} {π8ἰ τϑϑρεςῖβ ἢ 19 σ᾽ἷδϑ9 
10 28}, ργοϑοῦνϑα αὶ Ψοηἀογῇι! δαίαηοο. Υ̓οί 8]} {πὴ 5 
806 1Π|5. ΕΓ ἢθὲ ΔρΡΡΟϑΞίβ. β 

9. ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι. Οτοῖ. ψοιϊᾶ 
(Κα {πὸ ἥδιστα μᾶλλον [Ὁ ἥδιον ; ἃ8 καλὸν μᾶλλον [ῸΓ 
κάχλιαν, ἴῃ Νίαγτί, 090, 495. Βιυὲ δα ΘΟ ᾶδτὲ ποὶ οὗ 
(6 βάπ|6 πδέυξθ : δῃά δϑγίδίηἷν (Π6 τηοάδ βγοροβε 
Ρδγοβ᾽ ἄονσι {86 5801Κ| 56886. ΘΙ ατοί. δα οὐ ἐν 
(ρει) πιθπέδίουθ. βεεπι ἴο ἴανα μεγσοῖνοα δ 5οῦὶ οἴ 

. ΨΟΙ͂,. ΨΊΙ. υ 
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ΔῊ ΚΔΓΔη688 ἴῃ {Π6 ψοΙάβ; δηά {πο γα 158 ἰηάερά ἃ 
{π||6 ἱποοιργυϊν Ὀοίνθθηῃ ἥδιστα δηά καυχήσομαι. 
Βαϊ {Πδὺ τηΔΥ 6 δαεβὲὶ γϑιηονθα ὈΥ βϑυρροϑιῃρ ἰδδΐ 
1ῃ6 Αροβί[6, πῃ ἰν8 πϑυδὶ οἰ Προς α] τηοάθ οὗ 6χ- 
ὈΓαββίοῃ, 88 τη οἰ ἔψο νϑγῦ8 Ἰῃἴο ΟΠ6 ; [ἴὉΓ ἥδοστα 
ΜΟΟΪἀ ῬΓΟΡΟΥ͂Υ τγοαυϊγο ὑποίσομεν; ἃ8 ἰῃ ἃ Μδςςο. 
2, 28. (ψ ῖοἢ ρᾶββαρσο (ἢ6 ΔΡΟΒ[]6 8β66πη8 ἴο ἴδνα δὰ 
ἴῃ πη), ἥδεως τὴν κακοπαθείαν ὑποίσομεν. Αηά 50 
Βιρτα 11, 10. ἥδεως ἄνεχεσθε μους ΓΘ 5686 ΤΔΥ, 
(Π6η, Ὀ6 Ἀαϑῖ Ἔχργοββθα ἰῃ ἃ ρᾶγδαρίγαβο (Ππ18: ““ Μοβί 
ΜΠ]ΠΠηρΊγ, (Ππογοίογο, ψ|}}1 Ὀθαγ ὙΠ, ἢδΥ, γαῖ μοῦ Ψ}}} 
Γο]οῖςα τῇ, δηἀ θοδϑῦ ΟΥ̓ΘῚ ΠηΪΠ6 1ΠΗ͂ΓΙ 1168. [ἢ (6 
ποχέ οἰδι86 ρᾶγί οὗ (6 86η86 18 Κον 86 ἰοῖς το θ6 
ΒΌΡΡ 64, δηὰ τδῪ ὕὉ6 ΘΧΡρΙΘβϑθα ἰἢι|8: ““βίησε 1 
Κηον ἐμαί ἐπον ἅτ ἐλουθίοῦα βθηΐ, (Πδὺ {Π6 ρονγογ 
οὗ αὐ πΔΥ τγοβί ροη, δχοσί, δηἃ Βῆ0ο 1186} 1 π16, 
δΔηα ΔΏΏΡΙΥ βυπος [ῸΓ τν ἠδίδηςο, ἀηα {πα 2} δίγᾶ- 
[οη οὗἁ 18 ρίογυ." δὸ Πθορῆν). (ἔτοαι, ΟΠ γυ3.) : 
ὁσῷ γὰρ πλείους ἐισι αἱ ἀσθενείαι μου, τοσουτῷ δαψιλέσ- 
τεραν τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ προξενοῦσί μοι. 
..10. διὸ εὐδοκώ ἐν ἀσθενείαις, ζο. “1 ψἘΠΠΡΙΥ δο- 

αυΐεβ66 8Δη4 Γο]οῖοο 1η" (48 Ηθῦτ. 10, 6 ὃς 8. Μείι. 8, 
17.,) Δα {18 5] σηιβολίοη 18 ουηα 1η (Π6 ΟΙα Ταβίδ- 
τησηΐ, δηἀ δοιηδίπη65 ἴῃ {Π6 ἰαίζον (4581. 8] τ γι 65) 
““ ηοΐ ΟΠΪΥ [18 ρᾶγίουϊαγ ἐπογ 1 (ἢῃ6 ἤσδβῇ, {Ππ686 
ΕΔ ΚΏΘ65568, Ὀὰζ ἴῃ 411] σοη 1 6}165, Ὠ666581{168,᾽ ὅζα. 

10. ὅταν γὰρ ἀσθενω, τότε δυνατός εἶμι. 111 18. ποΐ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο 9)) 6585 ΟἹ ἰῃ6 ψογάβ οἱ (ἢ]8 βοηΐθῃσθ, 
ΨὨΙΟἢ 18 ΘΧΡΙΓΘΒΒΘα ρορμέαγεογ. ΤῸ τῶν ὃ6 {δι18 
ΒΑΓΑΡὮΓΑΒΟΘα: ““Τῇδ πηογὰ ἴ δ Ῥγοββϑϑά νι οαἷ4- 
Τηϊγ, (ἢ6 ποῖα ἀο 1 ἴδοὶ {Πη6 εἰἴσδου οἵ ἀϊν!ης 
ϑίγθηρίῃη, δηὰ [ῃ6 ποσὰ ἐο [ γο)οῖὶςθ." δὸ 26υϊ. 88, 
95. “858 86 1ῇΥ ἀδγβ (οἵ {γ18}}, 80 8141} (ῃγ βισεησιῃ 
με: δηά Ηβθῦσ. 11, 84. ““νῇο οι οὗἩ ΘΑ 658 ΟΓΟ 
ΤΏΔα6 5βίγοησ." [ΞΓῈΗῪΎη {ΠυΒβιγαιίοη οὗ. (818 δριγιϊ 8] 
ΠΣθΕΙ ΤΏΘΟΡὮΥΪ. τϑιηδγκβ:, ὅτε τῷ δικαστῇ, παρ- 
ἔστη δεδεμένος, τότε αὐτοῦ καὶ τῶν κατηγόρων περιεγένετο. 
δη4 ͵οί8. σοιῃρᾶγθβ {Π6 ἔν ηρ, θοδυ Ὁ] ΡΔΒΒΔΡῈ 
ΟΥ̓ ΡΒΙΪΟ Τ᾿. 9. ρΡ. 92, 8. μὴ ἀναπίπτετε, τὸ ἀσθενὲς ὑμῶν 
δύναμις ἐστι, ἣ καὶ κεντεῖ καὶ κατατιτρώσκει μυρίοῳς, ὑπὸ 
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τῶν ἐξαναλῶσαι ὑμᾶς γλιχομένων τὸ γένος ἀκόντων 
διασαιθήσεσθε μᾶλλον, ἢ ἀπολεῖσθε' τεῆς κακοῖς οὐ κακω- 
θήσεσθε, ἀλλὰ, ὅταν μάλιστα πορθεῖν νομίση τις ὑμᾶρ, 
τότε μάλιστα πρὸς εὔκλείαν ἐκλάμψετε. 

11. γέγονα ἄφρων καυχώμενος. Τῇ6 86η886 οὗ {Π656 
ψοΓ 8 ἢδ8 θ6θη ἴοο τηυσἢ γε" δ οὐ ὈΥ {86 δηίί6πὲ 
δη“ βοη6 τηοάδγη (οτηπηοηίξαίογϑ: ἐβοιρἢ {}}18 18 ΠΣ 6 
ποΐ 76] οουΒ. Α58 [886 Αροβι]β δεραπ (6 ἀδίδ!! οὗ 
815 τη οι 8 δηἀ θηήδονπιθηίβ ψ ἢ {π6 ἀθργθοδίουυ 
ϑοίιϑπίηρ; ἀνεχέσθε μου τῆς ἀφροσύνης" Δῃἀ αἷς ἄφρονα 
δέξασθε. με, 580 Πα ὁη45 νἱτῇ ἃ δἰ Ὁ ΔΡΟΪΟΩῪ ἴον ἢἷ5 
Ὀοδϑηρ, δοσοιῃρδηϊοα νη [Π6 γΘαδΟΉ ἴῸΓ ἰΐ, Πα ΠΊΟΪγ, 
ὑμεῖς με ἠναγκάσατε, “γοὺ ἔᾶνα σοι ρα] 64. 6 ἴο ἀο 
1ἴ, ΒΥ σθῃ ἀθγηρ 1 ὨΘΟΘΕΒΆΓΥ ;᾿" [ἢᾶνο Ὀ66η σομῃρο θὰ 
ἴο ἀο 1 ἴον γοῦν ροοά δηῃὰ θαηθῆϊξ, ἰη ογάθγ ἴο 0185- 
80.586 νοῦ. οὗὕτῃε ρῥγο]υάϊςα γου Πδα ἴῃ ἔανουγ οὗἉ [8156 
ἰΘϑοἤ οΓ5; ἃηα {ΠΘΓΘΌΓΘ νοῦ Οὐρῆς βιιΓὶν ἴο 6 ΧοιΒ6 
1ὴ6 ἴον {18 Ὀθοδϑβεηρ. 

Καυχώμενος 15 Οπγ!ἰ6ἃ ἴῃ ΤΏΔΠΥ δηϊοηὶ ΜΑΝ. δῃᾶ 
ΒΟΖΙ6. ἡ ΘΓΒΙΟΉ5, 8η0 ἢδΔ8 66, ΨΙ γθαβοῦ, βυβροοίθα 
ΌΥ τΠΔΥ ΟΥο8, δΔη(. 15 (γον. οαὐὐ ὈΥ Οτοβθδοῆ. 
ΤΠ15 στη οῖδαι, Ἰηἀ66, 18 σοηβηηθα ὈΥ 8}} (Π6 ῥτενὶ- 
Θ18 ρΑϑ8α 768 ΜΠ οΓα {Π6 Αροϑεα Ἔχοῦβ68 ἢ15 Ὀοδϑίϊηρ. 

11. ἐγω γὰρ ὥφειλον ὑφ᾽ ὑμῶν συνίστασθαι. ΓΠεορῆ. 
καὶ εὐφημεῖν" ἐπεὶ δὲ τοῦτο οὐκ ἐποιήσατε, ἀλλ᾽ ἐκείνοις ἢ 6 
Μ61] ἜΧρ δἰ (ἢ 8: ᾿Εδεὶ ὑμᾶς μᾶλλον τὰ ἐμὰ καταλέγειν 
προσείχετε καὶ διεφθείρεσθε, εἶπον ταῦτα διὰ τὴν ὑμῶν σω-᾿ 
τηρίαν. ΤΠ 86η86,. [Π6η, Β66Πη8 ἴο θ6: ““ΜΥ πιοειῖ5, 
νΙτίι68, δηά δηἀονπθηῖβ οἰ ρῇς ἴο να θόδη βιμηπηθα 
ὮΡ ὈΥ γοι γαίθοσ [ἤδη Ὁ τογ861 

11. οὐδὲν γὰρ ὑστέρησα τῶν ὑπὲρ λίαν ἀποστόλων. ΓΠ6 
γὰρ ἢδ8. ΓΟίΓΘΏσΘ ἴο ἃ οἰδι86. οὐχ 66, .1, 6. “ὙΠΟ 
86. τιῖρἢϊ 7050} πᾶν θη ; ἴοσ 1 ἃπὶ ποιμίηρ ἰηἴδ- 
τῖοσ: ἰο τ΄ ῃΙσῆθδὲ ΑΡοβε}68 :᾿ ἃ γαρϑετοη οἵ ν δῖ 
γγΆ8 5814 5|ρΓ8 11, ὅ. (“οσα 8866.ἴΠ6 ποίθ), βχοθρί (πὲ 
(5. ΤΉΘΟΡΗ. τϑιηδγκ8) ψἢδῦ γᾶ8 {Π͵6Γ6. δα ἃ βοϊηθν δὶ 
ΠοΒ Δ ΏΘΙΥ, 18. Ποτρ δββργίβα ἐξουσιαστικώτερον. ΤἢΘ 

. εἰ καὶ οὐδὲν εἶμι ἸὭΏΔΥ ὃδ6 τεραγδα εἰϊμογ (ἢ [86 
ΘΕΡΪΥ πιοάογῃ ΟὐμηπΘηδίοῦ 8) ἃ8 βρόκβϑη 86 ΓΟ ΙΒ  Υ, 
τη ψΠΠ Βα ΠΥ, 1. 6. σΟΠΒ  ἀοιϑά ὈΥ Πεηβ6] ἢ, ψτἢ- 

υς 
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οὔΐ 8 γοΐδγοποθ ἰο (γίβε ; 881 (οι. 1δ, 9. ““ίογ 1 
δὼ (8 ἰοαδὲ οὗ δα Αροβί!εβ, (αὶ δ: δοῖ σόγίῦυ [0 
Ὀ6 ς4]]ε δη Αροϑεΐα : ογ (ὙΠ δοίδλίον δῃά πηοϑί Γο- 
σοηΐ (ὐοπηπηθηζαίονῦϑ,) 85 βα1ἃ “" ρὸ σοποεβϑίθπθο, οὕ ΟΣ 
ορηΐοπο βθιι - ἀροβίοϊογεπ :" 4. ἀ. ““ τῃουρῇ 1 δπ|, 
1 866 18, Βοίἢιηρ, ἃ Ποιῃίησ ; Ἐ ν σἢ 15 ΠΟΓΘ ἄρτθο- 
8016 το {Π6 βαγοδϑβῖὶς αἱγ οἵ {86 σψῇῃοΐθ οὗ {ἢ18 ρογί ἢ 
οὐ ἰβε Αροϑίίϊθβ.0 ἔ σδῆποῖ Ὀυ τπῖηκ ((Πουρῇ πο 
Οὐτμτηθηίαίογβ ἀο ποΐ ποίϊςσο 1ξ,}) (Π8ὲ {Π6 ψοτα8 αν 
τοΐδγοῦσο ἴο ἰῃ6 σοπίο] οι Θχργθββίοη οὗ ἴῃ [2]56 
ΔΡΟ51658 γοβροοιϊίίηρ δίῃ, πιοπιϊοπθέ δἱ 10, 10. καὶ δὲ πα- 
ῥουσία τοῦ σώματος ἀσθενὴς. | 

14. τὰ μὲν σημεῖα τοῦ ἀποστόλου, Ὡς. Ἔπεδα Ψψοεάϑ 
Βανο τοίδγοησο ἰο {6 ἀποστόλων, [ἢ6 ἰδ80 εἰδῆ56 
οὗ τῃ6 ργθοθάϊηρ νϑγϑθ Ὀδὶηρ,, ἴῃ βοῖηθ ἀθργθθ, ργΘἢ- 
{Π6 68]; ᾳ. ἀ. “Απά [Ππᾶΐ [1 δηὴ β8ιιοῦ γοὰ ἐρέθι 
δίηςα {Π6 5Ι5σ8 οὗ δὴ ΑΡροβι!ς,᾽ ὅς. ΤΠ6 μὲν 18 ρμυΐϊ 
ἔογ γὰρ ; 88 ἴῃ Εοῃ. 14, 20. Νοῦ 158 18 γί οἷς τοῦ 
πἰϊηουϊ 118 ἔογεσθ.0 [ζ ἴὭδῪ Ὀ6 Γοπάρθγρα “" 83:8 
οὗ ἐὴθ Αροβι!β." δὸ ψ 88Ὺ ἐδε ἦδθρο, ἐΐδθ ρεπεναί. 
Κατειργάσθη ἐν ὑμῖν, ““ἴᾶνα Ὀθεη οῇοοίθα διηοηβ' 
γου." δοιϊθαϑ. γθηθσβ “ Ἂχ δια βυηΐ.᾽ Απὰ δε 
σΟΙΊΡΑΓΕ8 ἰβοογ, ἔναρ. ο. 10. ὅσῳ μείδω καὶ πλείονος 
ἄξια κατειργάσαντο. ὅδ 4180 Τβυογά, 7, 291. Τἢ6 
ΑΡοβεῖβ τη ̓οάθβι Υ ἰθανοβ ὑφ᾽ ἐμοῦ ἴἰο Ὀ6 βυρφῆβα. Ση- 
μεῖα κἰσηΠῦο8 ἀοοιπιοπέα, Ῥγοοϑ; 48 τὼ Μδίῇῃ. 16, 8. 
45, 8, 36, 48. Βοηι. 4, 11. δηά 1 (ον. 14, 49. ψτιῆθεϑ 
1 15 8811 ἰοῃρΈ 68. ἃγ6 εἰς σημεῖον τοῖς ἀπίστοις. 80 
Τουογά. 1, 10. οὐκ ἀκριβὲς σημεῖον. ΤΠ σημείοις }ι8ὲ 
ΑἴϊοΓ 18 ἴο Ὀ6 ἰάκΚϑη ἴῃ [86 τβογα σοϊωπηοη δου ρίογΓαὶ 
Β60Ώ56 οἵ πιέγαεἶδα. [Ιὼ τ (ἀὐοβρεῖβ ἴπ6 νογὰ 18 οἴη 
αϑβαοίλίοα ψἰςτἢ τέραρ. ΑΒά 80 ἴῃ Αςίβ Φ, 992. γὸ ἢδνυε 
δυνάμεσι καὶ τερασι καὶ σημείοις. 
Βα ΝΟΓαΒ ἐν πάσῃ ὑκομόνη, οὐ ψ ὮΙΟἢ ἐΠ|6 ΘΑ πν τηὸ- 

ἀεγῃ Οοσιπδηίαίονῦβ 840 τ οῇ το [{{{16 ΡῬΌΓΡΟΒΘ, 8.6 
ἴο θὲ ἰδκϑῃ 88 88 δάνογθι αὶ ρῆγαβο, ρου δευογέηρ ἰν, δηὰ 
ΓΕ υ86α ἔοΣ ψδηξ οἵ βοβηδ δῦνοσῃ, 85 ὑχομενόντως. ΤΠΘ 

- Τὸ ὙΠ οἢ ρυγροοο 1 σου οαφρατα Ξομδοοὶ, Ἡτϑοῖ, 1109. κ' 
τὸ μηδὲν ὦ, δι Α). 76, 7. κἀν τὸ μηδὲν ὧν... τ 
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δεοιμηυϊδίίοῃ, ἰσο, οὗ ἐν τὶ ἀϊδγθης 86 868 ΟὈΒΟΌΓΘΟΒ 
{6 βεαπύίβηοθ. Τῆδ ἤχει ἐν 5'ρῃιῆεϑ ἑπέθυ; (ῃε βοσοηὰά 
Ἅἐμηι; ἴδα τΠϊτὰ »έ»-. 

18. εἴ γὰρ ἐστιν ὃ ἡττήβητε ὑπὲρ τὰς λοιπὰς ἐκκλησίας. 
Ἡδνίπρ βῆονῃ (παῖ πὸ βἰρῃς οὗ δῇ Αροβίϊα Ψ6γδ 
ΔΩ πρΡ ἴῃ ἢτπη, 6 Θ΄ Γο5 ἢ θίῆοΥ Π6γο Ὀ6 ΔΥ 
Οἰδαῦ ἀσδβοίθησυ, Ὠδηλοῖγ, δὴν πορίοος οἡ ἰ)18 ρϑγί, 
τ ὨΊΙΟἢ βδοι ἃ ̓Ιρανα τπδϑι ἰηΐδγίογ ἴο οἴου στ ἢ 68. 
1 18 βίταῃιρε {{λ ἢ6 Ἃο068 ηἠοῦ τοιηϊηα (Πθι οὗ ἰῃς 
Βυροζηδίιγαὶ σι νῃϊοὶ δά Ὀδοη ᾿πρᾶτίοα το 80 
Τηϑῆγ Υ ἢϊω. Ηομνανοῦ, 6 4068 Ὠοῖ ΘηϊΘΓ ΓΘρΡΌΪΑΓΙΥ 
1Ἰηἴ0 1Π6 δῃηυγΥ, ὈθΣ 8518 τηθσγαὶν ἴῃ γηδὺ ΠΟΥ 8Γ6 
ἰηΐθγιου ἴο οἵδμογ σμυγοῆθθ: ψὨιοῖ Οϑγγίθ8 τ ἴῈ 
186 Δηδνοτ---ἰη ηοίδτηρ. Αηά ᾺΠ6η, ὈΥ ἃ ἤπα τΪ ΧΙΌΓΘ 
οἴ βδγοδδβίῃ δηἀ ἰγοῶν, Ὡοΐ Ἐχοθεᾶρα ὈΥ ΔΠΥ δχαπιρὶδ 
ΜᾺ Ἰ)οπηοδ}}., ἢ 8465 εἰ μὴ ὅτι αὐτὸς ἐγὼ οὐ κατενάρκησα 
ὑμών; χαρίδασθέ μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην, Ἡ ὮΘΤΘ (Π6 
αὐτὸς ἐγὼ Δηῇ [π6 ὑμῶν αιὰ Ὀοίἢ οι ρμαῖϊο ; 4. ἃ. “ 
Ὦδνα ποί, νῆδίονον οὐδογς Ὦανο ἄοηθ; [να πονοῦ 
θεθο θα γ Ποηβοῦλο ἴὸ ψον, ἡ ῃπδίενοῦ 1 ἤᾶνο ὈδΘη (ὁ 
οὐλμενς." Οὐ 186 5εη86 οἵ κατεν. 566 {Π6 ποία ΟἹ 1], 8. 
Χαρίφασθε, ζογεῖνε. ΤῊ ϊ5 νοι ἤδβ ὁ ἀδίϊνε οὐ τῃ68 
ΡΘΙβοη, 806 δὴ δοσιυβαίϊνα οὗ {Π6 {Πρ ; 85 ἴῃ (οἱ. Φ, 
15, ; τῃοιισι (86 δοσυιβαίνα 18 ϑοιηθέϊπγη65 Ομ (6 ; 88 
ἴῃ. (ογ, 4, 7. 7, 12. Ἐρἢ. 4, 82. [τυ ηοΐ οπμΐ ἰο 
οὔϑοσγνα, [δι ἴῃ ἡττηθῆτε, γυϑύ Ὀοοτα, {Π6 ΓΘ Β66ΠῚΒ 8ἢ 
1Δ:ΙοΙ16 8] 86 ; δηΐ ἴῃ ὑπὲρ, ψὨ]οἶ 18. Ψ6}} γοηἀθγοα ὃν 
Π6 Νυϊρχαίο »γω, ἰῃδσο 18 ἃ Ηθυγαίβιῃ, ογσηθα οὐ ἸΏ. 

14. ἰδοὺ, τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἔλθεϊν πρὸς ὑμᾶς, καὶ οὐ 
καταναρκήσω ὑμῶν. ΤὭΏοΓΟ ἰΒ Ὧο [Π{{|6 Δ άγεβ8 βοῇ 
λῃ τΒ.8ϑοπίθρησε. Ὁ πηοβί ργοπηθηΐϊ ΟἸΓου δίῃ 68 
8, ὈΥ ἃ ἀοἰϊοαέθς ἴὰτη, ρα ἰΔ8ι. ΕΓ ἴΠ 6 βοορα οὔ ἐμ 
νν ΠΟ] Βϑϑίῃβ [0 Ὁ5 ἴο γθρὶν ἰ0 ἃ σδ την, ψ ΒΙΟἢ ταῖρῆς 
Ῥοϑβδιθίγ ὕ6 [γονῇ οὐ γ (6 ἔ4156 ἐθδοΐῆογε, ἰῃ8 ἢ 
βαὰ οηἷν πιγρϑα ο {π6ηὶ [8 ργενιοῦβ τηοάογαίίοη, ἰῃ 
οτάοτ (πδὺ Ὠρ τ ρῆς ΠΟῪ τοσοῖνθ οὗ ἰἤθῃ: δηὰ {8 
τρίτον ἑτοίμως ἔχω, ἱπμοιιρῇ ρυΐ ἔγϑι, 18. ἃ ΝΘΥῪ ἰΠδΓΙΟΓ 
᾿οἰγουπηβίδησθ. δὸ ἴπαῖ {ῆ6 {π|6ὸ ΒΡη86 οὕ 1[ῃ6 Αροβεϊδ 
ΤΥ Ὧδ Ἀ6βῖ τοργαβθῃίθα Ὀγ {6 οἶδυδα μοίηρ {ἢροΟΝ Ὁ 
ἰη10 8. ῬΑΙΘΏΓΠ 6815, (ἢ: “1 Ὦανα ποί, ἷ 54Υ, δδεη 
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Ὀμάθδηϑομηα ἴο γοιι (Βογοίοίόγδ) ; δῃά σδη ἱ τοιηϑ 
ἴο γου ᾶρσαίῃ (451 δηλ ΠΟΥ ἰοῦ {ῃ6 ἰῃϊγα {ἰπ|6 ρυτ» 
Ροϑβίηρ ἰῃ πηηἀ ἰο ἀο,) 1 εοὐέέ ποῖ θ6 Ὀυγάθηβοπια ἰ9 
γοὺ." ὙὍΤῇε χαρίσασθε μοι τὴν ἀδικίαν ταύτην 18. ῬΆΓΘη- 
{Πδ.1οα] ; δῃα ἴῃ οὐ κατενάρκησα Δηά οὐ καταναρκήσω 
{Π6 γα 15 {Π6 5ᾶπ|6 οἰθζϑῃςα 88 δί 11,12. ὅ δὲ ποιώ, καὶ 
ποιήσω, 848 8814 οὔ (6 βαπι6 ϑυῦ)]θςι. ΤΠ ἑτοίμως ἔχω 
18. Δ Ἰάἀΐοιῃ οσσιιγσηρ 4130 δι Αςίϑ 21, 18. 1 Ῥεί. 4, δ. 
Δηα δβοιῃθιϊπι65 ἴῃ Ἃἢ6 Ιαΐογ (]β881:ς αὶ νυ εῖβ. Απά 
{Π6 τρίτον 18 (0 06 [Δ Κ6η ΜΠ 11, ἀηα ποί ΜΠ} ἐλθεῖν ; 
βίησα (ἢ6 Αροϑι16᾽8 Ριιγροβϑά νίβιὶ ψου!ά ον θ6 {6 
Βοοοηά ."" ανίηρ Ὀθθη ἀἰθαρροϊηίοα Ἰῃὴ οπ6 ἰδ [δά 
βεοίογα σοηίειρΙαίοά. 
᾿ΤῊ6 ψογαβ οὐ γὰρ ϑητῶ τὰ ὑμῶν, ἀλλ᾽ ὑμᾶς πανὸ 

δτθαῖ ΘὨΘΓΡΎ, ροἰηΐ, δη(ἰ εἰθερδῆςθ. Αἀΐ τὰ πιυϑὲ ὃδ6 
ΒΌΡΡΙΙΘἀ ὑπαρχόντα, ΟΥἿἹ χρήμαται, Τἢ6 βαπιπηθηΐ 
ΤΏΔΥ Ὀ6 (8 ΘΟΧΡΓΙΟΒΒ6α : “1 866 Κ ποῖ γοιιΓ πιοπον," 
θυΐ γουγ ϑομὲς (1. 6. γοιγ 84 ναί] 00}; ψόῖν ψο] ἴαγο, 
Ποῖ ΠΥ Οἱοῆ, 18 ΤΥ δἰιη. δὸ ἹΠρορῆΥ]. (ἔγοπι 
ΟἸἾγγ8.): ϑητώ τὴν ὑμετέραν σωτηρίαν καὶ τὰς ψυχὰς, 
οὐ τὰ χρήματα. Μ εἴβ. σΟΙΏΡΑΓΘΒ ἃ 811Π1182Γ Β6 ΠΕ πηθηΐ 
οὔ (ἰςθγο, 46 ἥη. Β. ὅς μ. 2, 96. Με ἰριτυν ᾿ρϑυην 
8168 Οροτγίαδί, ΠΟ) Π168, 81 ΨΘΙῚ ΔΠ]ςὶ {ΌΓΙ ΒΌΠῚ118. 

ΤῊ5 {Π6 ΑΡροβί]α ξΌ]Π]}ον 8 ἃρ τυ ἃ βθηΐθησο 
ἴῃ ΨΏ1ΟΙ ΠΠΔΥῪ Ρ6 ἀἰβοοσηθα δχαι ϑιῖθ ἀθίισδον δηά 
ΔαάΓΕ88; ἐπουρῇ 10 Πᾶ8 ποῖ βθδθῇ {ὉΠ βοὴ ΡΥ 1ῃ6 
(οπηπηοηίδίοῦβ. [{18 βίγδηρα [Π6 }ν βῆου]α ποΐ ἢᾶνθ 
Ρογοοϊνοά {Πδὲ 1( 18 Δη Δάδρ!αὶ βθῃίθηςθ, δπα εἶπα (88 
18. 0.80.8] ἰῃ 5}}.6}}} [Π6 [6 ΓΠῚ8 ἃΓ6 ποῖ ἴο 6 »γεδδθά οῃ, 
υυΐϊ υπάἀοτγβίοοα οοριραγαίὰ. ΤὮι8 οὐκ ἀλλὰ βρη ῆδε 
ΠΟ ἔαηι φσιαηι. ἢ ὀφείλει τΏΔΥ θ6 γοηάογοά ηιμϑδέ: 
θυυ 1Π6 πιιιδέ ἢα8 οἴϊθῃ 8 νῈσῪ ἔδβε]8 ββῆβθ. [{ τοίδγϑβ 
ἴο Ψψῇδι 15 διαὶ, παέωταΐ, πα ἴῃ (Π6 τερυϊδγ ογάογ οἵ 
Κπϊηρβ ; ἔογ (88 (ξεουπηΊθη. 88γ5) ἀπὸ τοῦ κοινοῦ λογισμοῦ 
καὶ τὴν φυσεως πιστοῦται τὸν λόγον. ΝῸ ΟἿδΒΟΓ δηϊδηϊ 
(οπηπηθηΐϊδίοῦ 8807 {{Π||8; δηὰ οὗἔἩἨὨ [86 πιοάθγῃβ ΟἿΪΥ 

Ὁ 850 Ἐοδοηη. : ““ Αρηβίοϊιιϑ, ὁχ χιὸ ργληιιπι δαϊοεγαΐῖ ΟὉογϊηι απ, 
. (Αοῖ. 18, . 8ᾳ. 1 (ον. 8, 6 ἃ 10. 4, 15.) ἰπΐογεα ἤοὴ γϑαϊϊ ; Αςῖ. 

18, 18---20, 1. αυυηᾳὺςθ 6 Μαεοοήοηϊβ ἰπ Αςἰδίδω ριοβοΐδοὶ Ὠϊὴς 
Ῥδιδγεῖ, δεοιπάυμα; ὨΟῺ ἐεγέξμηι ἰζον δυδοομὶί," Αοἰ, 920, ὁ- ὁ Οὐον. 
9, 4. 15. ὕΙῇυγα νἱἀ, δά. ο. 18,1 ἃ ἃ. 
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Ἐπί. (τοῦ Τ. Ααυΐη.), δεϊάεη, δηὰ Οτοῖ., ψ οὶ 1αϑὲ 
Οοιητηδηίδίοῦ οἰΐ65 {Π6 [ΟΠ] ονηρ ἰὰν αἰςὶ : ἢαΐξϊὸ 
μαξωγαϊϊ δ, φμαδὲ ἰθα φιιάασπι ἑαοίέα, ἰἐδαγὶδ ραγθηξιιη 
λωτοαϊέαέοηι αὐἀάὶοϊέ. ΑἸὰ [6 γοίδιβ ἴο ἢϊ8 οσῃ τϑ- 
ΤΩῊΔΓΚ5 46 7υ{Γ6, Β. ὅς Ρ. 2, 7, ὅ. ΤὨΪ8. ἰῃογοίογα ν}}} 
Ὠοΐῖ ῥγονα (ῃδὲ οἰ] ἀγθὴ ποοά ποῖ ῥγον!θ ἴογ {πο ὶγ 
Ραγθηΐβϑ, ΠΟΥ (18010168 ἴον {Π61Γ πηδϑίθγβ. Εογ (ἢ γρῃὰ 
15 85! ρηθα Ὀγ (ἢ γιβί, δηα οἴΐζθη 8δβ8βογίβα ὃὈγ δι. Ραιι. 
70 18 ρἰαίη {6 Αροβίὶϊθ ἤθγθ ψανββ {8 τί σἢϊ, δηά 
ΒΑγ8 Ψψηδί ἢ6 8Β.γ8 ουὔΐ οὗ 8 γοβηβα ἀδ,]ςαου. ΤΉ 
ἱπά66ά 15 ρ᾽δίη ἔγοηι ψῆδί [Ὁ] ]ονν8, ἐγω δὲ δαπανήσω, 
ὅζο.: ἴογ ἴἴ 18 ποι 6 Γ Θη]ο θά, ἢοΓ ψου]α 1[{ θ6 ροϑϑ8,- 
016 ἔοτ τηϊηϊβίογβ ἰο βρθηά {δὲν βιιδβίδηςσθ ὕροη {Ποὶτ 
ΡΘΟΡΪΘ: δηᾶ {Π6 σι ]68 οὗ παέξωγαὶ ῬδίθγηΥ Μ1}} ποῖ 
ΔΡΡΙΥ ἤἴθγα. 

16. ἐγὼ δὲ ἥδιστα δαπανήσω καὶ ἐκδαπανηθήσομαι. 
ΤΠογο 18 1ΠΠη106 5ρ1γἰξ ἀηα ὈοδυΐΥ ἴῃ {818 βθηίθῃσθο, 
ΓΒ ΙΟἢ 18 Δι ΓΔΌΪΎ ρᾶγαργαβαεὰ ὈῪ ΠΤ ΠΘΟΡΏΥΙ. (ἔτοπι 
ΟΒγυ8.) ἢ : ̓Εγω οὐ μόνον οὐ μὴ λήψομαι ἀφ᾽ ὑμών, 
ἀλ ἄλλον προσδώσω" (τοῦτο γὰρ ἐστι τὸ δὰπαν σα, 
Καὶ τί λέγω χρήματα δαπανήσω ; αὐτὸς ἐγὼ ἐκδαπανη- 
θήσομαι" τουτ᾽ ἐστι, καν τὴν σάρκα δέῃ δαπανῆσαι ὑπὲ 
τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν ὑμῶν, οὐ φείσομαι. Τῇ 15 Μ6 
Τοπάἀοσγοα Ὀγ δοῆίθυβ. [ἢ 8: “Θρο νϑῖοὸ ἰυὐδθης(1581Ππ|ὲ 
δι πηρίυ8 ἔΔοίδη), ᾿ΠΠΊῸ πη6 ἰοἰπ ἀδθο 8411] νϑϑίγϑ, 
[6 ᾿ΡΒ.Π1, Πη688 ΥἹΓ65, ν8Π| Δ60 τηθϑ ρ]δηὰ 6χ- 
Βδυγίδπι οἱ ρῥγοΐιπάδπι." ὋΓΠ6 ἐκ Πᾶ8 δὴ 1ηἰεηβῖνθ 
ἔοτοϑ, οὗ ψηο Κγρκα οἰΐοβ Δἢ δχϑῆιρ]δ ἔγοπι Ρο]Υ Ὁ. 
17, 11. κατὰ γὴν πλείστων αὐτοῖς χορηγιῶν ἐκδεδαπανή- 
μενον διῃὰ ἥεϊβ. [88 ὁη6 ἴγομῃ “οβθερῆιυυβ8β.ι Ηθ ἢδ88 
4530 1]υϑἰγαίοα (6 ἔογεα οὔ {πὸ νογῦ, 88 δρρ]!6ἀ ἰο ἀ6- 
ποία {π6 ρταάτι8] σοη τ] ηρ' ΟΥΓ ψΑβιηρ οὗ [Π6 Ὀοάγ 
ὈΥῪ ἀϊβθαβ8θ, ΟΓ θβχσδβϑίῖνθ ἰδ ΟΌΓγ, δία. " 

ΤῊΪΒ υποαυνοολὶ ρῥγοοῦ οὗ ἢ15 αῇδβοίίοη [ἢ6 Αροϑβι]θ 
ἔΟἸ]ον8 ὺρ ψἸ ἃ σοηί]ε γοργοοῦ, (δὲ {παν ἤανα ποί 
δ Βογίο γοζυγηθά ἢΪ8 'σνθ. δὸ τΠΡΌΡῸΣ: Καὶ τοῦτο μετ᾽ 
ἐγκλήματος ὁμοῦ καὶ ἀγαπῆς. Εογ 1 ποιυϊά ποῖ ΔΡΡΙΥ͂ 
{π6 ψογβ (48 185 ἀοηθ ὈΥ͂ πιοϑὺ (οπηπηοηίδίοῦβ) ἴθ 
ναι νου Πογοδίϊου ἰαο ρ]αςθ Τῇ Αροβί!]α νψάλδ - 
ἴοο ἀο]οαα ἰο αυζὺγ 80 11] οὐ τῃθι. ὉΠ 5686 ΙὩΔΥ 
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δε {Π8 ΘΚΡΓΘ58Θα: ““ (Πουρῆ ᾿ηἀδοα (Ϊ 8:9 56 Π51}]6, 
δηΐ Ὀγ ρμᾶϑί θχρϑείθῃςθ ΠΙΔΥ͂ 880 1{,}) {Π|6 τότ 1 ἰόν 
χοῦ, [86 [6681 Ὧι ἰΙονεα ὈΥ γοιι." 

ΟΒγγυβοβί. (ἢ 8 ἀϑ08] Θχαυ δίς (4616) μοϊηΐδ 
οιξ (6 Κιηᾶ οὗἁ οὐΐπιαχ “ ὨἸοἢ τθϑγ δ6 ἱγαορᾷ τη [ἢς 
νἰγίαθ8 βΒῃονῃ ὮὉΥ ἐδ6 Αροβι]ϊα ἰονϑιηβ ἰἢ6 Οὐοτίη- 
{Πϊ8ῃ8: Δέον λαβεῖν, οὐκ ἔλαβε" δεύτερον, ὑστερούμενος' 
τρίτον, καὶ αὐτοῖς κηρύττων᾽ τέταρτον, ὅτι καὶ προσδίδωσι. 
πέμπτον, ὅτι καὶ οὐχ ἀπλώς, ἀλλὰ καὶ μετὰ φιλοτιμίας" ἐκ. 
τοῦ ὑστερήματος γαρ᾽ ἕκτον, ὅτι καὶ ἑαυτὸν" ἕβδομον, ὑπὰρ 
τῶν μὴ σφόδρα φιλούντων ὄγδοον, ὅτε καὶ σφόδρα Φιληυ- 
μένων. 

16. ἔστω δὲ---ἐλαβον. ΤἼΘ ΑΡροϑιὶς βρϑιῃβ ἴο βρϑϑὶς, 
85 ἰ ᾿ογο, [ἢ {86 ρογβοη οἷ ἢ]8 σϑἰαπιηϊδίοῦϑ ; ΟΓ 8. 
ἰϑαϑί Β8 δάνοσγίβ ἴο ἃ σαγρβ ψῃ!οἢ {Π6Ὺ ταὶρὴ ροβϑι- 
Ὀγ τῆλ Κα ἀραίηβι Ὠΐπλ, πϑιηοὶν, (παΐ ἢ18 ΟΣ (Δ κηρ᾽ ἃ 
βίρεηά οὗ δδπὶ ψὰ8 ἃ ρίεοσα οἵ γρῆηρα ροϊίογ, {6 
ΪΏΟΓΟ εἰἴδβοίι δ] ἰο δίίδη {ἢ 6 8846 ρΡΓροβΘ ΌὈΥ πη 8β 
οἵ δῃοίθοσ. Ἴδς οδ]οοσίίοη {π6 Αροβίλα δηζοιραίθβ, 
δῃή τγοίυϊοβ. 1. σδηποί {διηὶς ΨηΠἢ (86 (Ομ 6}}8- 
1οτβ, [πα΄ {ΠΟΥ Βα δοΐμδ!γ τηδάδ [16 σμδγρδ : 5180 
1ῆογο ψἂ5 ἢοΐ (86 5]ρῃηϊςοδβί στγοιυηᾷ ἔογ 1ζ : ἔογ 1 18 
οἶθδγ (ἢ {Πα Αροϑεῖο πὰ Θη]οϊηρά ΒΡοιΐ ΤΊ8 2η4 
46 Ὀγοίῃογ πη! η]8ί6 Γ 0 δοσοπιρδηϊθα ἢϊτὰ (ὨΔΠΊΕΪΥ, 
Τὰ Κο ογ Μδγκ,) ἴο ἰδ κα ἢο ὨΊΟΠΘΥ ἔτομ {ΠΡ πη. 

17. μὴ τινα ὧν---μᾶς. ΤὮΙΒ 186, 88 Βοβθημι. τὸ- 
τλγκβ, ἃ ΗΠ ΘΌτγονν πιοάβ οὗ Ἔχργθββίοῃ, ἴον μὴ διὰ τινος 
ὧν, ὋΥ διὰ τινὸς ἐκείνων, οὖς ἀπέσταλκα πρὸς ὑμᾶς, ἐπλεο- 
»έκτησα ὑμᾶς ; | 

18. παρεκάλεσα Ἴ ἴτον---Τίτος ; ΤΠ 8. ἢ88 ταίθγθηρο 
ἴο ψἢδῖ 88 8414 βυρτγᾶ 8, 6. εἰς τὸ παρακάλεσαι ἡμᾶς 
Τίτον, ἵνα ἐπιτελέσῃ τὴν χάριν ταύτην ὃ: 18. συνεπέμψα- 
μὲν μετ᾽ αὐτοῦ τὸν ἀδελφὴν, Τὴ ΑΡοΒι]6 ἀρρθ8]8 (ὁ 
1Π6 ]Γ ΟὟ σοηβοίθηςθ, δοκίηρ : Μήτι ἐπλεονέκτῃσεν 
ὑμᾶς Τίτος ; “ ἀἰά Π6 Ὁ" ὅς. Νο. Τῇδ 8016 βθῃξθῃοο, 
1 ομδηχοα ἔγοιῃ (ἢ6 Οὐθηίαὶ, Ὧπά ττιθῃ δοορτγά- 
πρὶ ἰο [ῃ6 ἔογηιβ οὗ Οσοϊάρηϊαὶ δηἀ τορυΐαῦ οομημοϑὶ- 
κίοῃ, νου] στὰῃ ἰἢυ8: “ Ὀιὰ Τίεμ5, ψῇομῃ 1 τγτο- 
αυρβίδα ἰο ρὸ ἴο γοῦ, ὁΓ (ἢ Ὀγοίμογ ψῇριῃ 1 βρῃὲ 
ὙΠ Ὠλτη, πηδίζα ἃ βαίη οὗ γοιι 2 
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ΤδῖΒ ἰδ6 ἈροκεῖἊς ἔσο ονγβ Ὁρ ὙΠ ἃ βοηΐθησα 21η 
ΒΟ {Π6ΓΘ 18, ὈΥ ἃ βογί οὗ ἀο σδία ἔαγη, {Π6 σοηξθ- 
αιοης μὺΐ ἴον {ῃ6 δηίεσοάεηί. Ηδ ἀο068 ποί 88Υ, 
“Νο, ἶμϑὺ πὶ Κα 1ῃ ΤΥ δβίθρϑ,᾽ Ὀυΐ ἀδοἰοδίε!ν δ - 
δι(υδ8: ““Ηνοὸ νὰ ποί ψδὶκοά ἴῃ τῆ 58Πγ6 αἰ! βἰηίδγ- 
δϑιοα βριτῖ, ρυγθυοα (6 βῆχα σουγβο ὁ ΑΒ ίο {ἢς6 

ουϊδίίοηε οἵ Βοβθηπι. δηὰ δύογτ ου {Π|8 νϑῦβο, ἴον 
ἅτο ([ (μι) δι νοννενς τ ἢ 

115 τϑιμαγκοα ὃγ Τποορῇ,, ὑπαΐ ΌΚΥ υϑίηρ παρεκά- 
λεσα ἴον ἔπεμψα ἘΝ 1ΠΟΡΡΆ568 {86 αὐδι οὗ Τηυο 
μηοαόγδίοῃ, δβίησε κατὰ παράκλησιν ἦλθεν. ὙΠ οὐδόν 
ΒχΟΙΠΟΓ 15 Ὠοῖ πιοηιοηθά, βίης δ ἢθ βΞδοίηβ ἰο ἤδνᾳ 
βοίδα ἃ βυρθοξγαϊηδῖα ρατγί; γεί ἢ 18 ἱῃοϊυάοα ἴῃ (6 
ευε αἰί. 

19. πάλιν δοκεῖτε ὅτι ὑμῖν ἀπολογούμεθα ; ΤΩ Αροϑ- 
416 δαγβ {18 ουἱ οὗ ἔδαγ [6βδί, {πΠ6 δηχίδίυ Π6 βῇῃονγβ ἰοὸ 
7080 ὨμΏΒ6 1 ἸΏ 41} τεβρθοίβ βῃοι!ὰ 06 δβουθβά ἰὸ 
ΠΏΡΓΟΡΘΙ ᾿οῦνοι, ΨΠΡΙΠΟΥ ΠΗ Ιγ, οἵ 86 ΕΒ ἢ 6588. 

ΤὨς πάλιν Γεΐοτβ ἰο 8, !. ὃς ὅ, 12. ΤῊ 6 Αροβι]ε 
σῃροΚ8, ΒῪ πηακίηρ᾽ ἃ Βοϊθ ῥτγοίθϑβίδίίου κατενώπιον 
τοῦ Θεοῦ---οἰκοδομῆς ; η. ἡ. 1 ρῥτοίοδε Ὀοέοτε Οοά δηᾷ 
ὅπ [86 ῥγδϑβϑθῆρε οἵ (Ἡγῖβί, ογ τῇ [ἢ6 β8ριγ οὗ (ἢ γῖβι 
τοϊϊσίοῃ, τὰ δὲ πάντα, ἀγαπητοὶ), ὑπὲρ τῆς ὑμῶν οἰκοδομῆς. 
πἤογο εἶσι (βωηπέ) 18 ἴο θ6 Βυρρ!16. Τα δὲ βρη! ῆ6β 
απέεηι; δηῃὰ [τἢ6 β6ῆη86 Πιᾶὺ ὃ6 ἰδ ΘΧΡΓΕΒβθΘθά : 
“«ἉΚ}1}} ἰ(ἢαῖ 1 αν ἀοῃθ, δἰζῆθγ ὑοίοσθ, οσ ον, ἰῃ 
ὙΠΈΡ 86 1 ἤανα ἄθῃθ, ἢδβ θβθη ἔτου) ἠϊ5ϑἰηἰθγεοβιϑα 
τορίξίνος, δηά ἔὺΓ γοὺΓ βρίγιυ84] σοοά δἰομο, ἰοὸ Ῥγο- 
φοοΐο νυ οἢ} 1 παν ΠΟῪ νρηΐῃγθα [0 αἰδάθυδε νου οὗ 
ἴδοβθ ργε)υάῖςεβ ἀρϑίπβὶ πὶ ψ θοῇ τῃ6 ἔλ|ϑ6 ἰθδ ἢ ΓΒ 
ἰῃ5.16 4. Οὐ οἰκοδομὴ 1 ἀνα τογρ 1ἢ8Δἢὴ οὔσα 
{γοαδίϑά. ἐς πὰ 

90. φοβοῦμαι γὰρ, μὴ πώς ἐλθὼν οὐχ οἵους ϑέλῳ εὖ 
ὑμᾶς, κἀγὼ εὐρεθα ΠΟ αἷον οὐ θέλετε. 1 {818 ἈρΟΝ μϑεῖραὶ 
Βοῃ 6866 ἰἤογα 185 σγοδί οἰθρδηῆςο; δῃηα 10 15 ἰηξοηβοᾶ 
δι. }} ΓασΊ ΠΥ ἴο δροϊορβίζα ἰὸγ βαυ]ηρ 30 τησοὺ [ἢ γοΐι- 

ἃ ΑἩ οχρχεβϑίου δἰ τ ἶἶῦ (0 {πε τοῖς αὐτοῖς ἴχνεσι περιεπατήσαμε»ν 
οοςίγ ἴῃ οι. 4, }9. δηὰ ῬὨΐο Τ. Φ, ρΡ. 385, 44. (οἰϊεὰ ὃγ ἡγεῖ.) 
πῶε οὖν οὐκ ἄτοπον ἦν, μὴ τοῖς αὑτοῖς ἴχνεσιν ἐπακολουθῆσαι ; 
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ἰδίου οὗὨ [86 σα] ἀπηηΐδ8 ἀραϊηβί Ὠϊ 1861}, δηαὰ πάίηρ 
βιιοῖ ἔδυ] ἢ τ 6η1. 

Οἵους οὐ θέλω, ““δισἢ 88 1 ψου]ά,᾽ ν!ζΖ. τεϊογιηϑὰ 
οἵ {π6 οἴδηςθβε ίοῦ ψῇῃιοῦ 1 ἤᾶνα σουυκρά γου, δπὰ 
ποῖ οογγυρίοα Ὀγ [Π6 τ]3Γ ρΓοβθηίδιοβ οὗ {π6 ἴα36 
ΑΡοϑβ4|68. Βυ καγωὼ εὑρεθῶ οἷόν οὐ θέλετε 15 ἀδῃοίεά 
(ἰπΠουρῇ βρόοκθη σι Θχαι 8:16 ἀ6]1ς86γ) ἃ ρμεηὶδἧ- 
ἡποηξ ; 85 15 Οἶδαγ ὈοΓ ἴῃ 1561 δηά ὈΥ σοι ρΑΓΙ808 
ψ ἢ 10, 2. δηα [ηΐτγὰ 18, 2. οὐ φείσομαι. 

ΤῊΘ ψογαβ8 Ὁ] ον ηρ' 8Γ6 Θχριδηδίοσυ οὗ [6 ῥγθ- 
σοαϊηρ; οἵους θέλω. ΑΕ ἔρεις, δῆλοι, ὅζα. τηϑί Ὀ6 ΓΟ- 
Ραοδίεα φοβοῦμαι μήπως ; δῃα 80ῃ16 νΟΓῸ πηυϑί Ὀ6 Βι0- 
[164, παιηοῖν, {π6 νοῦ βυϊδίδηξινα ὦσι, ““ ἰ6δὲ {Π 6 ΓῸ 
ξς 3 οεπα." ΤΠ οἤδηρα οἴ σοηβίγυοσιίίοη 15 (1 (Ὠ]ηΚ) 
ἴο Ὀ6 ᾿ρυϊοά ἴο ἐεἰΐοαογ. Εὸγ ΙΓ ἢ6 84 δηϊδηθα 
(ἢ6 δρηΐίθποα 88 6 ἢδα Ὀερυη 1ἴ, ἢ6 τηιιϑί ἢδνα υδβοὰ 
Ἰηβ[6Δα οὗ πομῆδ ἀδποίϊηρ υἱοθ8, Ἠοὰη5 ἀδηοίηρσ (ἢ 
»Ῥεογδοηδ συ} }γ οἷ ἰἢοβα νίςββ, 4. 4. ἰθϑί, πϑίηοὶυ, 1 
Βῃου ά ἤηα γοιῖϊ Ζεδίοίβ, ιυδγγα βοηθ, ὑδοκ-Ὀ 1168, 
ὅζο. ; ἃ8 οῃ).1, 80. [{ 18 πιδηϊοβί ἐπί [Π 6 σμαΓρδ8Β 
ἤθγα ἱπα]γ ο Υ τηδάθ ἃγο ποῖ (ο Ὀ6 βιιρροβθὰ 845 
]ενε ]εα ἀραϊηϑὶ (ἢ6 ρσϑηργα  ν, θυ δραϊηβί σογίδίη 
ΡΘΙΓβοηΒβ (ΠΠΙ ΘΗ οὗ 6 Απιϊ- ῬΑ] π6 ἐδοίοη), δηὰ 
δνθῃ [ἢ {ἢ θη) ἴῃ ἀἰβδγοπί ργορογίοῃβ. Τῆδ που β ὈῪ 
ΜΉΙΘΏ [Π686 ν]668 ἃγὸ ἀδηοίοδα προά || αχρίδπᾶ- 
ἔἴοη. δοιίθυβ. [6 Χ. πᾶ 6 σοηϑυ!οα. [Ὁ πᾶν, 
πονονοσ, θ6 οὈβογνθά, (πδὲ ἔρεις, ϑῆλοι, θυμοὶ, δηά 
ἐριθεῖαι βδ6πὶ ἰο ἀδηοίβ (8 νὶς68 οὗ βιγ 8 δηὰ δῆρτΥ 
᾿σοηίθηίίοη [ἢ 15 ΤΊΟΓ6 νἹ οἰ θηΐ [ὈΓΠῚ8 : δηἀ καταλαλιαὶ 
8η4 ψιθυρισμοὶ, [ῇοβ6 ον ΕΓ 8η4 τη 8 Π6Γ πη! σαί 08 
οὗ [Π6 8816 5ρ γι, ὈῪῚ ψ ῃϊοἢ ἴΠ6 ἢδηϊο5 οὗ ἀϊβοοσά 
8Γ6 δίονψῃ ὑρ. Τὴ ἰαδὲ ψογϑ ΤῊΔΥ βθθηὶ ἰο ἀδῃποίθ 
{86 οἤδοίδ οἵ ἃ ραν ἐῳ δρὶγἱέ, φυσιώσεις, ψιἢ ψὨ]Οἢ (ἢ 6 
ΑΡροϑβί[6 γθβργοδοὶδβ [ἤθῃ δ 1 (οὐ. 4. 6. 18 ἃς 19. ὅδ, 9. 
18, 4. ;: ἀκαταστασίαι, τοίογβ ἰο {π| βίδία οὗ υηΐϊνογϑαὶ 
ΘΟὨ βίοη δηΠ ἀϊβογάθγ ψ βίο ψου]α Ὀ6 {Π6 τΟβ}}} οὗ 
βιιοἢ βίγβ, ἴο ΠΟ {π6 Αροβι]α δάνογίβ δὲ 1 (οσ. 
14, 88. δῃά οὗὁὨ ν]ο δί. Ψ94π|685 8, 16. 7 5Ε} γΥ 585: 
ὅπου δῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεὶ ἀκαταστασία. ᾿ 

91, μὴ πάλιν ἐλθόντα--- ἔπραξαν. Τη {{|656 ψογάϑ 
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ἔα ΑΡροϑβε]ς ῃἰηἰ8 αἱ βοιῃθίβίηρ γοῖ ψογβα {8} 8 γδ8 
'δηά ἀἸδογ 6 Γ8, ΠΑΠΊΟΪΥ ἐηιπιογαἰλέψν. Ὑεὺ ἮΘ ΘΧΡΥΓΘΒΒΘΒ 
ἢϊ5. ἴδ. 1} δαυλὶ ΔΘ] 1σΔοΥ δηὰ δῇῇεδοιίοη. 

ΤὮδ πάλιν ΤΏΔΥ 6 (θη οἰς 0 Γ ΜῈ ἔλθοντα, ΟΥ 
ψΠ ταπεινώσῃ. Βυΐ (ἢ ΤΌΓΠΊΟΙ τηοάθ 866Π|8 ῥγθ- 
ἔεγαῦ]6. Μὴ μέ ταπεινώση ὃ Θεὸς μου πρὸς ὑμᾶς, 1651 
ΤΥ (ὐοά που 4 Πυι 1} 6 τη6 1η γεϑρθοΐ οὔἴγου, 1. 6. 16ϑῖ 

᾿ς 1 βῃουϊά Ὀ6 τον σά, δηὰ ρσγιανοὰ ἴο ηά ἴῃ βοιὴθ οὗ 
γοῦ 50 [Π{|6 ῥτγοῆά οὗ Ὧν ἰαθουΓβ." [1ἡη ογάἄϑγ, ῃον- 
Ἔνον, {π8ῖ (ΠΘΥ ΤΩΔῪ ποῖ (ΠηΚ ἮΘ τη 88 {18 σεηπθ- 
γαϊέῳ, Ὦς δα 458, μὴ πενθήσω πολλοὺς τῶν προημαρτηκότων, 
ἴοϊ “πενθ. πολλοὺς προημαρτηκότας, 85 αἱ 10, 12. 866 
(8881. ἀρ. (ὔῖῖ. δάογ, Τῆδ 86η86, (ῃ6Π, 15: “1 δαγῖ 
81|4}} ἤᾶνθ ἴο ΘΝ Α1] Ἰηδὴν ὙΠῸ Πᾶνα ποῖ γορϑηίδά,᾿ 
δηα [ογβαΚϑη {ἰποῖγ 5ῖπ5." ΓΠ6 Αροβέίβ ἐπθη δ)α 48 γοί 
ἼΟΓΘ, δῃὰ νϑηΐυγοβ ονθῇ ἴο βρΡΘΟ ΠΥ ν᾽ 68 οὗ ἃ νοῦ 
ἔουϊ βογί, ἀκαθαρσία, πορνεία, Δηὰ ἀσελγεία, 4}} ψἢϊς 
[ογἢ8 ἢᾶνο Ὀδθη ἰγϑαίθα οἡ ἢ {86 ποίθ οὐ οῃ. ], 
24. ΤΠΘΟΡὮΥ]. Ἔχρ᾽δίη8 ἀκαθαρσία ΌὉΥ τὰς τῶν σωμα- 
τικῶν μίξεων αῤῥητοποίΐας. Πενθήσω ἰ5 τἹρΡΊΪΥ τὸῃ» 
ἀογοά Ὀγ (ἢ γγϑβοβῖ., ΤΠΘΟρΡὮΥ]}., δηὰ Οτοί. “ πᾶν (6 
Βινγίθ ποῖ οὐἱγὺ οἵ βεοϊῆῃρ' ᾿πηρϑηϊίθηςθ, Ὀὰζ οὗἩ Ρυ18}}- 
ληρ᾽ 11, δο, ατοί. γϑηδγκβ, {Π6 Εοιηδη8 ἤθη δρουΐ 
ἴο σοῃάριηη ἃ οσΠἸΖϑὴ ῥα οἡ ἃ δίας τοῦθ. Οἡ {Π 18 
856η86 οὗ πενθεῖν ὯὮ6 τοΐδγβ ἴο ἢ18 ποίθ οἢ 1 (οσ. ὅ, 2. 

ΟΗΑΡ. ΧΙ. 

ΨΕΚΒΕ]. τρίτον τοῦτο ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. ΤΓΏΘδ86 
ΜΟΓαΒ Ἰηνοῖνα 80Π16 ἀησογίδιηΐΥ, 1 ηοϑὺ οΟὈβουσίγ. [ἢ 
186} ρῥ]δίῃ δῃηὰ οὐνιουβ 86η86 {πον ψουἹὰ βθθ ἴο 
βίην {παι (18 ψὰ5 ἰο Ὀ6 {π6 {Πἰ|γα νἱβὶ᾽ τηδάθ ὃγ δ. 
Ῥϑαὶ; δηᾶ γεῖ, ἔγοιῃι [η6 Αςίβ ὁΥ [6 ΑΡροϑι168, ἰξ 
ψΟΟ]α ἀρρθᾶγ ἴο θ6 {πΠ6 βδασοηα οὔἱγν. Τῆοβο, ἰῃογο- 
ἴοτθ, ὕπο ἴδκα [}}86 ψψογάβ ἴῃ {Π 6 Ὁ Π6ΓᾺ] δοσδρίδιϊοη 
(45 ἀο Μδοζκη. δηὰ 5]446) ἃγα σοιρϑ] δά ἴο βϑιρὈοβα 
{πα ΟΠ6 νἱϑὶϊ Π48 ποί Ὀθθη σϑοογάθα ὃν δέ. [Κο. 
Δηά {{{Π6 νψογάβ οὐ [Π6 ργϑβαῃί ρϑβϑᾶρα ὑοῦ 8ΔΙΟῇ 6 
(0 Ὀ6 οομπβιάοτοά, [ 5!)ου ! ἃ ἄἀργϑὸ νι (Π6 πὶ: Ὀὺΐ 
Βίησα ἰῆ686 ψογιΐ8 ἀγα ον: ἀθη ἘΠ ἱπιγοάυςεά }ὲν δρα- 
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μαϊοροίη, διὰ ΒΥ ΝΟΥ οὗ γεεμοιρίίθη οὗ παι τὰ οαἱά 
8 ἴδνν νϑῦβοβ δοίογα, 12, 14. (ἤθεα (ἢ Β6Ώ86 18 ΤΏΟΓΟ 
οἰθαυὶγ οχριθββϑα, ΠΔΙΏΘΙΥ, τρίτον ἑτοίμως ἔχω ἐλθεῖν), 
1 σδῆδοῦ Ὀὰϊ Δ866θηΐ [ο ΒΟ26 δη [θη 84 τηοϑὲ τηοάδγη 
Οριμμμρηίδίογβ, ο ἴα [086 β86η86 [ο δὲ : ““ {818 18 
4ὴ6 εἰὐὐγτὰ Παλ6 {πὶ 1 δὴ αὔϑιυξ ο ορίηδ; 1. 6. 
Δ) ῬΓΟΡΆΓΙΩΒ δηὰ ριυγροδβίηρ ἴο σοῦ!θ. ὅὼ0 (ὐτοξ., 
μῖργ, οΙ ἢ, Πϑοάάγ., διὰ νγεῖβ. " ν οἢ ἰδὲ (ο- 
τοθηΐδίοῦ Γοπάθιϑ : “ 5616] οὐ γα οἵ σης ἰογίϊο 
ΘΟ 1πὶ σαρὶ, υἱ δ( νο8 νβηΐγεπιὶ. Βὲ8 φυϊάθιηῃ πῳ ἃ 
τωϑὰ οε]ρᾷ ᾿ρϑάϊτιβ δυτ, 9 (ος. 1, 15 ἃ 10. ϑρβεο 
[Δι θ 84π| ἀθηΐ4 6 181 βιιοοθθϑαγαω, υὐ νο818 ἀ6- 
ζηοηδίγοιη, βοειὸ 6 ἀορϑίαοΓ85886 δὰ νοβ νθῇϊγο : δίιουξ 
64, αιῷὸ (σἰππὶ ομλ ἢ [ΘΒΕΙΠΠΟΏΙΟ ῥεοῦδηξυγ, ἰῃ 
ἡμάϊοῖο δήριῃ ἔδοίυῃ!.᾽ ὅ66 8130 Ὠγ. ΡῬαΐθυὺ. Οτἡ (ἢς 
ΘΡΔΏΔΙ 605,8 866 Μτγ. [οοκα. [1{ 18 ἴγὰ]γ γοι)δγκοά ὈΚῪ 
ΤῬοοάάκ., “τὲ βυοῦ ἱπιογγιρεϊοηϑ δι8 ἴγθραιθηὲ ἴῃ δὲ. 
Ῥανὶ, δῃὰ ἰῇ ϑιβηγ οὐ ι νυ ῖο γα ψΜὯ9 ἢᾶνα Ὠοΐ 8 Γ6- 

. μεαγὰ 0 6ἢ δγιιἢοίαὶ ἄγεβδ, ἀηα 60 ποῖ βίδηα ἰο σογγθοῖ 
ΦΝΟΓῪ {Π|||6 ἸΩδοσΌγΔΟΥ, θαΐ ἀθουηᾷ ἴῃ φυϊοῖκηθββ δηβ 
νϑεϊοῖν οὗ (πουρίξ, 885 Μτ. 1οεΚα Ἰυδι]γ οὔδβογνββ." 

1. ἐπὶ στόματας δύο μαρτύρων καὶ τριών σταθήσεται πᾶν 
ῥῆμα. Τα βθῆρα οἵ {8886 ννογε 8 ἰ'ὰ8 θ6θῇ βϑοιηθιν] δὶ 
ροπίτονογιθά, ὍΤΠ6 ᾿δνν πηλχίπλ Δ] υἀ θα ἴο 15 ομηα 
ἴη Νμ, 85, 80. θεῖ. 17, 6. 19, 15., δὰ 1ἰ 18 βδηο- 
ποηρά Ὀγ (ἢ γιβὲ Ὠϊπι56}, Μαῖί. 18, 10. Τῆοβο ψῃο 
Ιηἰογρίθὶ (η6 ἐαδέ ψογὰβ ΠΟ ΓᾺ] Υ ραγϑιια ἴἢ6 88Πὶ6 
σΟΊΓΒΘ ΜΙ [ἢ 656, Δηἢ (δ πῖκκ (ῃ8ι {πΠ6 ΑΡοβῖ]8 πηθδῃ8 

“ἴο βᾶγ, (δύ 1ῃ ΔΠΥ ΘΧΔΙΩΪ Δ !Π0η8 Ὀοίοια ἢΐπὴ οἡ (Π6 
ΔοσιΒα(9η9 ΓΟΒρθοίΐης [ἢ6 νίο68 πωρμίρα ἴο {Π6 Ὁο- 
τ 188, ΘΥΘΓῪ αασϑίίοη (οΥΓ {π]ὴν) ψουϊὰ Ὀ6 6βία- 
Ὀ]19Π6 4 δῃὰ ἀρίθγπηηρα δοσοιἀϊηρ ἕο (ἢ6 ρον τηθῆ- 
Ποηοα ἑαυ. Βιιῖ (ἢ]8 δοθβ ἴοο ἰὈγῆλδὶ ἃ τοοάς οὗ 
1ΠΘΓΡΓΟΙΔΕΟΏ ; ΠΟΥ 18 ἰῦ ΠΘΟΘΒΘΆΤΥ 10 Γαβοσί ἰ0 δυςἢ 3 
586ηξ6, ὙὨΙΟ. ἰηάφρά, [Γ᾿ ψογο (6 οβα ἰηςοπά φᾷ |) 
(ἢ6 Αροϑβιῖβ, 18. οχργεββθά νεῖν Ἱπιρογίδοι γ.. 86 
τὭΟΓΟ πηΐοιπάρα 18 τ)6 ορίπίοη οὗ Γἡρμῃιίοοί, ψ8Ὸ 
ΒΏΡΡΟΒΘΒ (ἢ6 ψΠΈΠ168868 9 ἤᾶνα Ὀροῃ διαρίθηβδ, ἔοτ- 
ἰυπδίυ, δηὰ Ἀςβμαΐουϑ. [{ 18 [γ᾽ ἴὩΟΓΟ γϑεϊθηβὶ ἕο 
πηήογοίδηὰ ὈγῪ (86 ΨΠΈΠΘΕΒ65 ἴθ τιρημοηθα ἐΐᾳ 
“ροεξίε᾽ 6 ον αὐνιρπιέογῳ Ἐρὶδέΐφο : διὰ δυο ἐ8 (86 
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ορίποδ Βοέ Θη]γν οὐ {86 πηοϑὲὶ διαξποηΐ τσάδγῃ (Ὁπι- 
᾿ηρηςδίοξζϑ, 45 αἷἸῸε., διμπι., οςκο, Βοβοη., δὰ 
οἴ ϑῦβ, δυξ 4980 οὐ ἐδ δηιθηΐ (ομηηρηίδίοτβ. ΤἬὭργω 
18 50 τ ΕἸ Κ Ὧο: Οεσαϑίοῃ [0 8[101}}}6 δἱ ἃ ἤρευγαίνθα πού 
οὗ οχργοβϑϑίοη {Κ {}}18, ΨΏΙΟΝ [8 46 ἀρτγοεδῦ]ὸ ἴο 
1Π6 σθηϊι5 οὗ Οὐϊθπίδὶ ἐπῃοιρς απ Ἔχργθϑϑίοη. 

ἢ 5 γοθαγκοὰ ΟΥ̓ Βοθοδα. : “" Μοβὶ5 ἀϊξοίυπὶ 
ἐταθϑίδγε. ψοϊαθγαξ ΠΘΙῚΡ6 Ὀ18 Δ4 608 νΘΏΪΓΟ, 56 ΠΟΙ 
ἔδοεραῖ ; πῆς (εν νίσα νϑηϊηγυηι 86 αἰοϊξ ; ΘΓΡῸ 
ἰαβάθην ΔΗ] ΌΔ 40 νϑγθ πὶ ἔρον ἃ, 4μ06 ρτγοιηϊϑοσαῖ - 
ἃ. ἐ. Θυοιδαπηοάμῃ Γ68, ἰῇ 70.6}0118 ἀρ! οὶ δι ἐγὶ- 
ΡΗςΙὶ τοϑ|ΠΠπ|Ὸ 10 ργοθδίβ, οϑὶ σογίβ, 815 εἰΐδην πυης 1ἃἀ 
δγῖῦ νϑγυπὶ, αποὐ 09 δἴηι!α δάδο [6 γ ῥγοπ δὶ." 

ᾧ. πρεείρηκα καὶ προλέγω, “1 ἢανα (7081) βἰρητῆθρά, 
8η4 1 (ΠΕΡΘΌΥ) 880 10 ὈεΙογοΒδηα.᾽" Ὥς παρὼν τὸ 
δεύτερον, κοαὶ ἀπὼν νῦν, “511 ψ6ΓΘ ῥτοβθηΐ (ἢ6 86- 
σοηά τη ; {που ρ ἢ οΟΥ (848 γεῖ) ἀρβϑθηΐ." ΤΤῊΪ8 ἰα (ἢ 
{Π1πΚ) Εἰ ΒΕΙΥ βυρροβδα ἴο ὃὸ π6 Βθη86 Υ [6 ᾿οϑὲ 
(ουιπηθηϊδίοιβ ; {πο ρ ἢ (ἢ8 ῬὨΓΔΒΘΟΪΟΡῪ 15 80 [ὰχ 
8Δη4ἀ Ἰηἀοίογηδῖθ, ἰδὲ ποϊῃέηρ Ρυϊ {Π6 σοηίοχί δηὰ 
[Π6 βουρθ οὔ εῆθ Αροϑβίξβ σδη ἢχ 1. Προείρηκα 15 υβοάᾶ 
85 81 (οΥ. 4,41. Νῦν τὴᾶν 6 [Δ κϑὴ δι ἔἤϑγ ψ ἶ προ- 
λέγω οἵ ἀπὼν. ΤῊΘ 56η86 Ψ1} δ6 τι οῇ (ἢ6 5δῖη6 
ΘΙΈΒΘΕ ΨΔῪΥ ; Ρυΐ 16 ἰδέῖοὺ 185. 1Π6 ΙΏοσΘ Ὠδίιγ8] σοῦ- 
Βεγυςσίοη, δηα 18 τπΠο]6 ἀργοθδθὶθ (ο {86 ΑΡοβι]6᾽ 8 
δίγίθ. Καὶη (ἢ6 β6η86 αἰέῤσωρὴ 15 ΝΘΙῪ γϑαυθηξ. 
Τοῖς προημαρτηκόσι τηυϑῖ Ὀ6 ᾿᾿ηἀοΓβίοοα 88 δί {Π6 [δ858ὲ 
νοῦβ6 οὗ {ἢ ργεοθάϊηρ σμδρίογ, ΘΓ 866 16 ποῖα. 
Βγ {86 τοῖς λοιποῖς πᾶσιν 15 τηραῃέ 4} [ῃ6 τοϑί οὗ {ῃΦ 
εοηστορδίίοιν, γἢο, Η 185 Πιπίρή, ἅγ6 ἴο Ὀ6ΑΓ γῆ ηθθϑ 
ἐθαῖ ἢ ἢδ5 5814 11, ἀηα (2 Κ6 ψαγηίηρ,, βου] ἐμὸν ΡῈ 
Κονυρίοθα ἴο 5ἰη. 

Εἰς τὸ πάλιν. Δ᾽ ΝΘΕῪΥ ΓΆΓΕ ρΡῆγαβο, ψηϊοἢ ὀσσῦτς 
80 ὝὮΟΘΓΟ 686 ἰὴ {πὸ Νον Τοϑίδπηθηΐ, ΠΟΥ (45 [ᾺΓ 85 
[Κηον) ἴῃ (ἢ6 (Ἰ]αβ81. ἃ] ψγιίοτβ. Τα (ὐσππηθηῖδ: 
[ΟΥ5 δι δαυά μέρος χρόνου, νι Ὠ]οἢ 566 Π|5 ἃ8 γι νοΐουβ ἃ 
ἴο δἰέθιηρῦ ἴο βιρρίὶν (9 611105181η [8}6 σογγοβροηάθηςζ 
ἘΏρ 5} ρδγίῖςοϊο ἀφαΐπ, ΜὨΙΟἢ, ὈΥ τΠ6 ψὰὺ (που ρἢ 
(ἢ ΕκΥπιοϊ ορβϑῖ8 ἤᾶνα ποῖ ρΡογοοίνοα 11) 15 ἀεγίνοα 
{δεουρὰ (ἢ τηράϊαπι οὗἩ 6 Αἡρίο ϑαχόοὴ Ἄχοῃ, ἴγοις 
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(6 ατθϑοῖ αἰεὶ, Βοηχοίϊπηθ8 πείθῃ αἰέν. Εὴς αἷς, οἴϑθῃ 
σοσσυτϑ ἴῃ Τῆιογά., δηά εἰς αἰεε ἰη {Π6 Ῥοείδ, 88 Αρ. 
ΒΠοά. 92,714. Βιυι 1 πλυϑὲ δηά βοηθ πιοσὸ βιυ ϊδρὶς 
οσοεϑίοη Οὔτ ογ 1ΠΠπ|π8ἴγαιηρ; (ἢ18 τηδίίου. 

2, οὐ φείσομαι. ΑἸ ΘυρΒΘυβ ἔοσ “41 νν1}} ρα 8} ;᾿" 
ΘΧϑηρ[65 οὗ νηϊοῖ ταἰσῃς θ6 φἰάπορά ἰῃ δρυπάδηςσ. - 

8. ἐπεὶ δοκιμὴν ϑητεῖτε τοῦ ἐν ἐμοὶ λαλοῦντος Χριστοῦ, 
“ δίηςα (858 ἰἴ 866η18) γ6 566Κ ἃ ργοοῖ οἵ (1Π6 σγϑδ! εν 
οἷ ΟὨγῖβϑι ἀννο)ηρ ἰῇ πη6." ὙΒΘορἢγΪ. (ἔτοπι (ἢ γυϑ8.) 
Ψ6}} δηποίαϊο8ϑ ἴῃ : Μετὰ πολλοῦ τοῦ θυμοῦ πρὸς τοὺς 
ἐξουθενοῦντας αὐτὸν ὡς ἀσθενῆ καὶ ἐξουθενημένον, ταῦτα 
φησιν ἔπειδε γὰρ βούλεσθε δοκιμάφειν, εἰ ἐν ἐμοὶ ὁ Χρισ- 
τὸς οἰκεῖ, καὶ διὰ τοῦτο με κωμωδεῖτε εἷς ἀσθενῆ καὶ ἔρη- 
μὸν τοῦ Χριστοῦ, γνώσεσθε πάντως, εἴπερ ἀδιόρθωτοι 
μείνητε. Δείκνυσι δὲ ὅτι πνευματικά εἰσι τὰ ῥήματα ἅ 
λέγει, καὶ λοιπὸν δεῖ φοβεῖσθαι τὴν ἀπειλὴν, αἷς τοῦ Χρισ- 
τοῦ λαλοῦντος. Οὐ διὰ τοῦτο δὲ ἐκόλαϑεν αἷς δοκιμὴν αὐ- 
τοῖς καὶ πεῖραν δώσων ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἀνίατα οἰμαρτάνετε, εἰ 
ἀναγκασθώ, Φησι, κολάσαι ὑμᾶς, εἴσεσθε διὰ τῶν ἔργων 
αὐτῶν τὴν δοκιμὴν ἣν ϑητεῖτε. 

8. ὃς εἰς ὑμᾶς οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ ἐν ὑμῖν. ΤἢΘ 
ἔοτοϑ οἵ (18 βθῃίθηςβθ 18 8ίΓΔΏΡ ΙΥ δηδγναίθα ὈΥ πιοβί 
Τοοοηΐ (οπηηθηίαϊζογβ, 8ἃ5 ἰξ 1 ΟὨΪΥ ἢδα τοϑρθοῖ ἴο 
(ῃἢ6 ρσιοαῖ εἴἴϊοδου (Π6 ἀροέγέπα οἵ (ἢγιβὲ πδὰ δά 
ϑίηοηρ ἰΠε. ΒβΒιι ϑυγοῖν, 10 σοηῃθοίοη ψλτ τ ἢδὲ 
ψοηί Ὀοΐογο, {Π6 γα 15 τθάβοὴ ἰοὸ {π1ηΚ, νι τΠ6 8η- 
Εἰ6ηἰ δηἀ τηοϑί ΘΑΥῪ τηοάδγη (ομηπηρηίδίοιβ, ἰδὲ [Π6 
ΑΡοϑι|6 [88 γτοίθγθηςβ (ο {Π6 οὐδοίς οἵ (ἢ γί βι᾿Β ρΡοΥοῦ 
88 ΘΧΘΟΓΟΙΒ66 ἴῃ {Π6 βιροτηδίυγαὶ ηΠ] οἰοη οἵ ἀἸἰβογάογβ 
Οἡ οογίαϊη ρϑῦϑοηϑ, ὅ66. 1 (ὑοσ. 4, Φ1., δηὰ Ερἢδ8. 
ᾷ 80., ὙἤρΓα 866 (ἢ6 ῃοί68. 80 ΤὭΘΟΡΗΥΪ. : φησὶν, 
ὅτι ἀφ᾽ ὧν ἤδη πείραν εἰλήφετε, γινώσκετε πάντως, ὅτι εἰς 
ὑμᾶς, οὐκ ὠσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ, ὅδ.66 4180 Βρ. Βιγῃοῖ 
ἃΡ. Ποάήν. Τθογο τηδνὺ ᾿ἰΚονν 86 Ὀ6 δὴ δ᾽ υβίοη ἴο 
ΔΏΟΓ(ΠΟΓ τπηοάθ ἴῃ ψἢ]οΐ, {Π6 ροννοσγ οὗ ΟἸγίϑὲ νᾶ 
ἸΙΡΉΣΥ διηοηρ τἢδ6π), ΠΑΙΉΘΙΥ, ΟΥ πηρϑτγίηρ {Π6 8ὰ- 
᾿ορβδουε το χαρίσματα ἰτροαίοα οὗ οἷ. 19---14. οὗ 186 
ὉΓΙΊΘΥ, ΕΡ 8116. 
ΤῊ οὐκ ἀσθενεῖ, ἀλλὰ δυνατεῖ, 1Κ6 8 51Π1}}2 ΘΧΌΓΘΒ- 

βίοη ἰηΐγα νοι, 8. οὐ δυνγάμεθά τι͵ κατὰ τῆς ἀληθείας, 
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ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς ἀληθείας, 88 ργαδί ΘΏΘΓΡῪ : δηά δυνατεῖ. 
15 ἃ βίγοηρογ ἰθγαὶ {ΠΔηῃ δύναται. 

4. καὶ γὰρ εἰ ἐσταυρώθῃ ἐξ ἀσθενέιας. ΤΏΘΓΟ ἃΓα 
ΒΕΝΘΓΆΙ ὙΔΥ5 ἢ ΨὨΙσΟἢ (Π18 ὈτΙοῖ δηά βοιηθνῆδί 1η46- 
ἰοσιηϊηδία ρῆγαϑθ ἐξ ἀσθενείας ΤῊΔΥ ὯὈδ ΘΧρΙΔΙ 66, 
ἘἈοβοηπι. οχρουηἦδ ᾿ἰ (8 : “ ᾿Ασθενεία ᾿σ 68[ σοῃ- 
ἀπο οαἄυοϑς οἵ ᾿ηΠγηλα, αιιᾶπὶ (ἢ γιβί8 Ὠοϑίγὶ σαι βϑᾶ 
Βιϑοορογαῖ. (ἸὨἸγιϑίι!8 ὨθηΡ6, ργονοσδίι8 δή δυοσίο- 
ΤΙ Δίθπι ϑι1ι8Ππ| [1 Γ8601}}}5 ἤγιηδηάσῃῃ, Μαιί. 27, 40 β6ηᾳ. 
Τὰς. 283, 1. δά β8α]υἴοπη Ποιηϊπυῖ 1ηἤνπιυ8 ν]ἀογὶ, οἱ 
σοηϊοιηρίυϑβ πλοῦ ἤθη ἀυδίίαν!:. Ηυ)υ8 ἜΧΟΙ ΡΠ} 
τα] 86, Αροβίοϊυβ αἰ. ὅδὲ᾽ μοῦ ν6]}}16 ὀρργο- 
Βγία ῥδῖϊ, 81 τη αο β8ϊ1 ( ΟγΙ Πογ τ Πα γν δίγ." 
ΘΟ] ΘυΒ., 1 15 [6χ., οὔθγβ [Π6 10] ΟΡ ΘΧΡΟΒΙΟΙ : 
“αὶ μαῦορδῖ παίιγααχ Ὠυϊηδηδ ᾿ηΠν δῖ οἱ ἀςὈ!- 
Ιεθ, δυΐ, αυοά, οοάθιη τγαάϊΐ, βοουῃάυπιὶ Πα ΠΏ] 6Π] 
σοῃάϊτοηθπ), αὐ «6811 ἢ]8 ἴῃ [6 ΓΓ8 80}. 6581. Βαυΐ 
1 γθαυΐγοϑ ἃ το []]6τ ΡΟ Ρἢ γα818 [0 40 }ι8{|ς6 ἰο 
{Π6 8686. ΜΠ] ΙΓ 18 Ψ6}1] Ἔχργοββοα Ὀγ θυ ἐπ : 
““ ἕογ τῃουρῇ ἢδ ν8 ογσυςιῇοα πγουρ ([Π6) θα - 
685 (οἵ [πα΄ ἢπιπηδη παίαγα ἡ ἢ] οἢ ἢ6 τοοῖς Προη Ὠΐη), 
δηά ἴὴ (ἢδὲ Δρρβαγθά [0 οἵπϑῦβ 88 ψ6 8), γαῖ ἢ6 νϑίῃ, 
(Δηἀ ἀἰβοονογβ οἰ οδοϊοι 8 Υ (μα΄ ἢ6 ἀοίῃ 80) ὉΥ [6 
Ρονογ οὗ αοά (80 ρ]ογίουβ!γ δἰἰθηαίηρ (ἢ ἱῃνοσδίίοη 
ΟΥ̓ Πϊ8 πδῇηθ, δῃὰ ἔδιτῆ ἴῃ ἢ, 6 4180 (τ. απ δ0 τῦὸ 
αἶδο0) ἅΓ6 (88 γοῦ 1 γὙΟΌΓ ΔΡΡγεῃθηῃϑβϑίοῃ) ψθδΚ [ἢ ἢ]Π|, 
θυϊ ν6 908]} (ἀρ ρθᾶγ 10) νὰ Ὀγ {Π6 ρονψεῦ οἵ αοἀ 
(ὀχεγίηρ 1156} Ὀγ 08) ἰονναγ8 γου." δα αἷἰ8ο οάαγ. 

Ιη {Πα Ἰδζίον οἴδιιδα οἵ (ἢ 8 δ {Π 6.108] βοηί6η66 ἐκ 
δυνάμεως ταυβῖ ὃ6 (Δ Κοη ἔον διὰ δυνάμεως. 

4. καὶ γὰρ ἡμεῖς ἀσθενοῦμεν---μᾶς. διαάδ ΓΘΏΔΘΙΒ : 
“ ΤΠουσῇ ψὸ ἀρρθᾶσ ψϑᾶκ δηά σοηξθιῃρί!ῦε 1η οἱγ- 
βοῖνϑ, γϑῖ Ὀυ. (68 ροψεῦ οἵ (ἀοά ψ6 588}4}} θ6 ἑουηᾶ 
βίγοηρ 1ἴὴ {Π6 ψογκίηρ οὗ πηΐγϑοϊθα ΟἹ ὑοῦ ὈΘΏΔΗΣ, 
Θβρθοία ν ἔογ (6 1πῆϊοϊοη οὐἉ ρΡυπιβῃιηθηΐ, δὲ 88 
ΟἸὨγῖβὶ δρρβαγρά ἰο ὕ6 σϑακ ἤθη ογυοϊῆρα, θυΐ τνᾶ8 
Το-δηϊηδίοά δηα ρἱοτιῆθα Ὀγ {Π6 586 ἀἰνηα ρονογ." 
Αἱ ἀσθενοῦμεν τηυϑὲ Ὀ6 ΒυΡρ[!οά. εἰς ὑμᾶάδ.ἁ ΤΠ 
8686 18: “ ΤῆυΒβ 1 ΟἿΪΥ βίον ΓΊΎ56} Ὁ 848 ΘΔ, δὺὉ- 
βίδἰηΐηρ [ογ 8. (ἰπ16 ἔγοιη βενθσι γ᾿" Ἐν αὐτῷ, ““ αἴοῦ 
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Ηἷἰ8 Θσχδιρὶο." Ζησόμεθα, “ ν|}} βῇονν τυ ν8ε}  νΠΌΤΟΙΙΒ, 
Δη 4, σοῃίγαγυ 0 γουγῦ ορίμίοηῃ οὗ πὶν {ἰπ! ΠΥ δηά 
ΘΔΚΚΉ655, Μ|1}}, "Γ ποοά δα, δηε Ὀγ (Π6 περ οἵ Οοά, 
ΧὨ τὴν βϑίγοηρίῃ δηα ἢγπΊη 658 ὈΥ̓͂ ριΙΠἰδΐη.᾽» 

ὅ. ἑαυτοὺς πειράδετε. ΤὭΘ σΟΠΠΘΧΊΙΟΙ 15 {Π8 αὐΐν 
ἐγασθὰ ὃγῪ ὙΤΠΘορΡἢγ]. (ἔγοι ΟἾΓΥ5.): Καὶ τί λέγω, 
φησὶ, περὶ ἐμαυτοῦ, ὅτι, ὁ Χριστὸς ἐν ἐμοὶ, λαλεῖ, καὶ ὅτι 
δύναμαι μὲν, πλὴν ἐκεῖνον μιμούμενος τὸν σταυρωθέντα, οὐκ 
ἐπεξέρχομαι ὑμῖν ; καὶ ὑμεῖς γὰρ εἰ βουληθῆτε ἑαυτοὺς 
ἐξετάσαι, ὄψεσθε ἐν ἑαυτοῖς τὸν Χριστὸν εἴπερ ἔχητε 
πάντες τὴν πίστιν. ῬΠοίῖ., ἴοο, ἀϊβοιι868 {Π6 86Π86 ἴῃ 
ἃ ΝΦΙῪ ἰηρθηΐουβ δηα πρλϑίογ!Υ ϑηποῦ. Ὑαί [ἢ ἴοι- 
ΘΓ 866 18 ἴ0ο ὕθ6 [ἢ6 πηόγὰ δίεγα! δηα 8815. ΟὙῪ 
οπθ. Τα οοηίοχί δονϑ δ (ἢ Αροβεξα γεΐογβ ἴἤθωὶ 
ἰο [ἢ6 τπηϊγασι]οι!8 ρΡΟΥΤΘΟΓΙΒΊη 50Π16, δηἀ [ῃς τοί8] Γαΐοι- 
πηαιίοη. οὗ "1 ἴῃ οἴ οσβ, ἃ8 ἃ Ργοοῦ οἵ ἴΠ6 αἰνίπο δυ- 
{δον ΕΥ̓͂ νἰσἢ ἢ ἱπιραγίοα (6 οὨ6 δῃηά ργοάυςοδά 
88:6 οἶοΓ. 

᾿ Δοκιμάξετε 18. ἃ τὴ ἢ ΒΙΓΟΏΡΟΓ Θχργθϑοίοη (ἤδη 
πειράϑετε. ἼΤΠΘΓΕ 18 ἴῃ [Ὁ ἃ πηείδρῃοῦ ἀδγινθα ἔγοπι 
τιοέαἰίμγν. 8ο δεῖβ. ρᾶγβρῃΓΑΒ68: ““Θυΐϊ δεγιιτ 
δα Ἰαρι ἄθπι ᾿γάϊαηι Θχρίογαν νὰ, ρτῖυϑ ἰαρί θη ἰγ- 
ἀΐπλ ἰρϑιπὶ Θχρίογαίαγ πᾶῦογα ἠθθοῖ, δοβ οὔῴο, 
41 πι|6 Θχϑι!ηδί8, σοιητη. 8. Ἐχρίογδίε ργίυϑ νοϑιβεῖ 

ἴῃ ἡ οὐκ ἐπιγινώσκετε [Ώ6Γ6 18 ἃ ΨΘΓῪ σοιηπιοῖ ΕΓ6]- 
Ἰθηίϑτῃ, ἴῃ ἢ] ἢ ἑαυτοὺς 15 ΡΙδοηδδίίς. ὙΠΘΓΘ ἰ8 Πόσο 
8 ΤΌΓΓΠΟΓ Ὁ Ὁ] αἴης; οὗἁ {Π|6 βϑῃτπιθηΐ ἴῃ [Π6 ρτγοσθϑά- 
ἵπρ οἶαιι86. Τῆδ τνογὰ8 ὭδΔΥ Ὀ6 (5 Ρᾶγδρ  Γαβθά : 
“«ἴ)ο γου ποῖ, σῃ Θχδηηηδίίοη, ῃἀ (848 γ80 1 ἀο) 
ταηΐθ88 γ6 ὃ6 ποῖ ρεβίπο (ἢ γίβιίδηβ, {πᾶὶ 96805 
ΟἸὨ γί 15 'π γοῦ (ὈΥ ἢ18 ροΨ)6Γ) ;᾽ 8 ρονδε δνϊῃοθά [πὶ 
πὲ ἔνὸ ψΑΥ8 180 ροϊηίοά οὔδ. Νοίμίηρ, 15. τοῦθ 
σοείδιπς δ {παι ἀδοκιμοὶ σΔηποί Β6 ἱπίογρτεῖθά, ναὶ 
εἰἸ6 Οὐδ  ν]ηϊδῖ5, γοργοδαές (ἴῃ [ἢ 86η86 [Π6ΥῪ ΔΗ͂ΙΣ ἴο 
89 ψϑογά), {αὖ Βανίηρ ἢο' Θοπηθοίοη ψἢδίδνοῦ ΕΒ 
(6 βυδ]6ο οὗ Π6 Αροβι θ᾽ 5 ργθβεπί αἀἰβοουγθθ. 8686 
(Π6 ποῖ68 σῇ Εν δπὰ Μδοκη. οἱ {18 ποσὰ, δὰ 
αἰκο Βρ. Του]! η6᾽8 Βοίυϊ. Ρ. 645. ΑἸ! (Π6᾽ δηξίεῃς 
Ο ὐεηπιοηἰαίοτϑ, δη ὦ [ἢ6 ῃγοδί μὐϊοίουβ πο ΘΓ ΟΥ6, 



ᾧ' ΟΟΘΒΙΝΤΗΙΑΝΒ, ΤΗΑΡ, ΧΙ 80ὅ 

Γ᾽ ἀῦγοδα (Πδὲ (ἢ86 Αροβέ]8 β80.6]} [ιβ΄ γϑέθγθῃςβ ἰὼ 
{ἢ 6 ἐογειρί Π1ν68 οὗ βοιῃθ, πῃ ἔμοβθ ν]σθ8 ψ τ ἢ ψὨϊοὴ 
ἢ6 84 οπργροα ἐποὴλ ἰῃ νϑγίοιιϑ ραγίϑ οἵ ὈΘΒ ἢϊ 
Ἐρίβ8ι|658, δῃά ἱπάβθεὰ ἡπ8ὲ Ὀθέοσε δἱ 12, 41, Αῃά 
εἰ γ 6 18 ἃ νθῦῪ ροοᾶ β86η986. (866 {Π8 ΡγρΓΆ80 
δῦονθ.) 415, ἤονδνογ, [Π6 Αροβϑέ!8 ἢ88 1.86 ὑθίοτῷ 
ἀϑεα ἘΠ 6 16 πὴ8 δοκιμὴν, πειράξετε, ΔὨα δοκιμάξετε, δηΐ, 
Οἡ οἰδϑγ οσσδϑίοηϑ, ἀ6818 πιο ἱπη [Π6 Ρᾶγοῃοιηββία, 
18 15 ργΟΌ 406 ἐπας ἢ8 4} 468 ἰο (δὲ ῥγα ἶνο 56 η86 
τ ἀδοκιμὸς; Ὁ Ὑῖσἢ [ἴ πηδδῃβ πού μόπμῖημθ, αὐἀμίέο- 
γαΐοά. “ΓὨϊι5 δόῇ]. [δχ. σσιηραγθϑ 2 Τίη.. 8, 8. ἀδό- 
κιμοι περὶ τὴν πίστιν. Ὁ ἴηὯΥ, Ὠονᾶδνοσ, αν 8 πιὶ- 
ας Βϑιιθθ δθένϑθη (Π6 ἔννο, μαπγοῖν, {Παἱ οΥ̓ “ε)θοξαηοὶ. 
80 Ηοϑγςοΐ. ; ἀδόκιμον" ἀπόβλητον. Ὗ ὮΘΓΟνΘΓ 6186 [ἢ 
ΑΡοϑβε]6 [88 υϑοά {Π6 ψογὰ δ [188 ἱπίθβηξθά ὈΥ 1ἃ 
ΟΟΥ̓Τωρέ, ιυογέἠέςθ55, σοοά 707. ποξἠϊηφ. 

6. ἐλπίϑω δὲ ὅτι γνώσεσθε ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἐσμεν ἀδό- 
κιμοι. ἤρτγα ἰἤογα βθϑηβ ἰ0 ΡῈ ἃ οἰδι86 οτητ θα, 
Μ ΙΟὮ ἸΏΔΥ θ6 1.8 ΒΡΡ]16α : “(Βυϊ, ψΠδίσνοῦ ΤΠΔΥ 
Ὀ6 {Π|| Γα80}1 οὗ γοὰγ οὐχ δχδιηϊηδίοη οἵ ἐάν γϑῆμος ἡ 
1 ἰγυϑὲ (πᾶΐ γου Ψ1}] ἀΐϊϑοονοῦ (μὲ ευ8 τα ποῖ ἀδοκιμοὶ, 
1. 6. “Ἅ1ῃδὲ 1 Ὧπὶ ἃ ἔσῃ Αροϑβίϊθ, δῃὰ ἢδνα (πΠ6 ργοοῦ 
(δοκιμὴν) οὗ 11 1η 511] ΤΡΈΜΕΙ [Π086 Τλινίπο ΘΠΘΓρ 68 
ΠΙΟἢ ἃγο [Π6 βϑἰγοηροϑῖ ργοοῦ," ΠΔΠΊΘΙΥ, [ἢ {Π6 ϑιρθΓ- 
Ὡδίογαὶ ᾿πῆϊοίοη οἱ ἀιϑογάθεβ, 38 ψ6}} 88 ουγα οἵ 
[Π6π|Ὸ Μδηγ Οὐμπηδηϊδίογβ, δητθηΐ 8δηἃ πηοάθγῃ, 
β5ὸ τπαυοῦ ἡι ἐλεν ἴῃ αβϑιρηίηρ [ἢ 6 5Β86η886; δυΐ {ΠῸῪ 
8661 (0 ψδηάδγ ἴοο ἔϑδγ, δβῃά ἰηγοῖνα 4]} ἰη ὑπσογ- 
(δἰ ηΐγ. } 

ἴτ 15 τι ρθγ γοαλαγῖοα ὃν ΤΠδορἢΥ]., (πὲ {18 
ΟΔΓΓΙ65 ΜΠ 1ξ ἃ (ἢχοϑί. 

7. εὔχομαι δὲ πρὸς τὸν Θεὸν---ὦμεν. Τῆς ΠαΑΓΒΏΠ 688 
ΘΕ 116 ργεοράϊημ 8οηΐθησθ, ψ οἢ ΠΡΠ164 ἃ (Πγρδΐ, 
.18 ἴδ βοοῃδβα. 

Βγ δόκιμοι 15 τηϑϑΐ ““ σίνίηρ ῥγοοῖῦ οἵ οὔγ ἀἰν!η8 
δοτη Π] 85:00,᾿" ΠΔΡΊΘΙΥ, ἰῃ [ἢ 6 ΨΥ Πιηϊοα δὲ ἰη (ἢ ἰαϑὲ 
6 86, ᾿. 6. ΌΥ ΡυηΙΒμηθης, [0 18 Αἶδο ργορδγ ἴο ηοίϊς8 
{π6 611} 0518. ἴῃ οὐχ ἵνα, ὅζα., ΟΥ ταίῃογ {Π6 ὠἰορία ἴῃ 
εὔχομαι. Τῇ βθῆβε ἰ8:. “" Πονδναῦ, 1. ὑργαυ ἰο (ὐοά 

ΨΟΙ,. Ἱ]. Χ 
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{Πδὲ γα πιᾶν ἀο ποίπΐηρ ον], δη ἃ ἀδβογνίηρ οὔ Ῥῃη 5» 
ἴηθηΐ ([ὉΓ 1ἴ 18 ΠΥ Ψ15}), ποῖ (ῃδί Οὐγ αἰ νΊη6 σοη,- 
ΤΩ ΙΒδίοη 6 {ΠΟΓΘΌΥ͂ Δρργονθά, Ὀυΐ (ταί) ἴῃδῖ γ6 
ἸΏΔΥ ἀο νψνἢδί 18 τΙρἢς, Δηἃ γα πᾶν (ΠΟΓΘΌΥ 6, 88 1ἰ 
ψ6γ6, ἩΠδοιυΐ τ(ἢδι ρτοοί, Ό.Ὶ ποῖ μανίηρ' ἴο ΘΧΘΓΟΙ86 
{π6 ρονψογ." 

8. οὐ γὰρ δυναμεθά τι κατὰ τῆς ἀληθείας, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς 
ἀληθείας. [1 ἰ8 ονάοηϊ (δὲ ἃ οἶαι.86 15 ἢ6γα οιηἱ θα 
(ο ΨΗΪΟἢ γὰρ τοίοιβ ; 4. ἅ. (0οΓ ποοά γοὺ [δ γ ΔηΥ͂ 
ὉΠ] 8 οΥ ραγιϊαὶ σοηϑίσγυσοη οὗὨ γοῦν οοπάπο), [ὉΓ 
Ἅ6 σῇ ἄο ποίησ δρδϊηϑί (6 ἰγυἢ, Ὀυς ἔν {88 
{γα ἢ, 1. 6. “1 {Π6 ἜΧΟΓΟΙβ6 οὐ ἴῃο86 ρονϑῦβ ψ6 σϑῃ- 
ῃσί δυξ 6 δυδβοινιθηΐ ἴο (δι βγβίθῃ οὗἉ ἴσα ἢ ν ]οἢ 
8 σοηἰαϊηρα ἴῃ {Π6 (ὐοϑρεὶ ;᾽ οΥ, ““ ουν ἀδοϊβίοηβ σδῆ- 
ἠοῖ θυϊ 6 ἀρτδθδῦΐα ἴο {ῆ6 ἰτυίῃ, θδοίηρς ργοδογνοά 
ἔγοτὴ οῦγοῦ ὈΥῪ [6 88Π|6 ῬΟΎΟΓ ἰπαὶ ἢ88 ΘηϊΓυβίθα 118 
ΜΠ {686 ΟΧαΙοα ἔλου {165. Τῆδί ϑυςῇ 15 [Π6 56Ώ86, 
{ῃ6 Ὀα8ι (οιηπιοηίδίοσθ, δηΐζθπὶ δηκὰ τηούθσῃ, 8.Γ6 
ἀρτγοορά ; ἐπουρῇ ἔγοπι (ἢ6 οχίθηϊς δηά υησογίδηἰγ οὗ 
186 ἰΕΓπΊ8 νὩγΙθ(Υ οὗ ἱπιογργοίδίϊοη τηιιϑὲ Ὀ6 θχρϑοίοϑά. 

᾿ς 9, χαίρομεν γὰρ ὅταν ἡμεῖς ἀσθενῶμεν, ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ 
ἦτε. ΓὨ]8 86θηβ [οΟ᾽ ἢᾶνθ γϑίδγθηςσα ἴο {Π6 ργθοθα!ηρ, 
᾿ψογάβ οὐχ ἵνα ἡμεῖς, ἄς. Απηά {Π6 ἱπίεγπχοάϊδεθ ΟΠ 68 
οὐ γὰρ δυνάμεθά---ἀληθείας ἅτ6, 1 {Π|1η1, Ῥαγδηι οί οδὶ. 
ΓὮΘ 56η86 ᾿ὩΔῪ ὃ6 (ἢ. ἜΕΧρΡΓΘΟΒΒΘα : ““ ἽΠΥ, ᾺΓ ἃγδ 
ψ6 ἔτουι ψιβῃϊηρ ἴο ρίνα ῥτγοοῦ οὗ οὔὐγ ρβοῦδγ, ὈΥ 
Ὠδνιηρ ἴο Ρυηίβῃ γοὺ ΓΓΟΡΌΪΑΣΙ 68, (Πδὲ να Γαι Γ 
τοοϊσα ἤθη ΜΘ 8ἃΓ6 ἴππ8 εὐδαΐ (Ἰ. 6. δέθηι ΜΘΆΚ, ὈΥ 
Ποῖ ΠΑνηρ Οὐ ρον Γ βονῃ ὈΥ {Ππ6 ργοοῦ), δπά γοιι 
ΟΥ̓́Θ δέγοηρ (ἴῺ 1411ἢ δηὰ ρσοοὰ ψογκ8)." Τδῖ {86 
ἃῦονΘ 18 ἴδε 86η86 ἔῃ ὑ681 (ὐοπηπηθηίδίοῦβ ἃτ6 ἀρτϑοά. 
τ 5 ργοῦδῦ]6, Ββονθνοσγ, (δὲ ἴῃ ἀσθ, ([Π6 Αροβέ16 τῇδυ 
ἴανα αἶἰβδο ἃ τϑίδσθηςα (ο {π6 ὠσθενεία, οΥ (ἰπ] ἀ{γ, 
σμαγρϑᾶ ὑροη δία ὈΥ ἢ18 Δάνογβϑαγιθβ, δὸ ΤΉΘΟΡΉΤΥΙ. : 
χαίρω γὰρ μάλιστα ὅταν αὐτὸς μὲν ἐγὼ ἀσθενῶ, τουτέστιν, 
ἀσθενὴς νομίϑωμαι, ὡς μὴ ἐπιδεικνύμενος δύναμιν τινα ἐν 
τῷ τιμωρεῖσθαι" ὑμεῖς δὲ δυνατοὶ ἦτε, τουτέστιν, ἐνάρετοι, 
αἸΤΑΙΦΤΟΙι. 

9. τοῦτο δὲ καὶ εὐχόμεθα, τὴν ύμων κατάρτισιν. ΤὨ6 
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καὶ 18 ΘΙΩρΡἤδίϊς ; 4. ἅ. ““Τἢἷ8 Ἧ͵6 ἠοῖ ΟἸΪΥ τ 8}, Ὀαΐ 
ἘΥΘΏ ὈΓΔΥῪ ἴον (ῃΔπ|6}]γ)} γοὺγ γοίογηγδίίοη δηα ρογίδο- 

᾿ ὅἴοη, ἐδδὲ 6 ΤΏΔΥ ἤᾶνα ΠΟ οὐοαβίοη ἴο ΘΧΘΓΟοἶβθ β6ν6- 
ΤΥ ἰοψαγά8β γου." Κατάρτισις 15 ἃ βοιηανίῃδι ΓᾺΓΘ 
ψογά, τδουρ δβοπιθίϊπηθ8 οοσυγτίπρ ἰῇ ἴἢ6 ἰδῖδθγ 
Οτροῖς ψγιίθγβ, γαῖ οὐἷν ἴῃ {Π6 ρἤγϑισαὶ, ποῖ ἰὴ {86 
ΠΊΟΤΆΪ 56η86, 88 ἤθγθ. ἴι ἰ8 ἀεγίνβά ἔγοῃ καταρτίϑεσ- 
θαι, ἐο δδ ρεγἤεοξ ; ἄρτιος Ὀδατίηρ (Π6 5816 8686 88 
τέλειος. ὅδ66 {πΠ6 ηοΐθΘ οἢ ν6γ. 1]. 

10. διὰ τοῦτο ταῦτα ἀπὼν γράφω, ἄς. ΤΠ8. 18 (88 
ὙΠ ΘΟΡὮΥ]. οὔβογνθ8) ἰοιδηθε 88 ἃ 80Γ οὗ ΔροΟΪοΩῪ 
ἴον 1ὴ6 γοργοβθηϑίοῃ δηά (ῃγθαίθηίηρ ἰδηραθρε Ἐ, 
Πιδᾶ οἰ ρ]ογεά, πϑΠΊΕΪΥ, ἃ8 συ Ἰβῃ ηρ’ ἐπα 1 Ἐπ ἢᾶνθ 
(ο Ὀ6 οχίθηεα πο {πγίΠοῦ (ἤδη ἄχρι τῶν γραμμάτων, 
84 ποῖ βϑῆονῃ 1 ἀδοίδ. 
Ἵνα χρήσωμαι 18 ἃ Ῥορυΐᾶγ τηο046 οὗἉ ΘΧρτγαββίοῃ ἴογ : 

“4 (η41] τηᾶν ποί ἢδνε ἴο ἰγεαΐῖ γοῦ ἢ Βἢ }γ." Ὑμῖν 
18, ἰγουρὶ βνας εἶ το Β6 Βρρ]16ἀ : δῃὰ χρήσω- 
μαι 8]0η18Η68 ἐγοαΐ, ὈΥ δή Ἰάἀἴοπ σοιηπιοη Ὀοίῇ ἴο [86 
ΙΑιὴ μὲϊ, Δ ΟἿΓ νοῦρ 6. Τῇ βοη( ηθηΐ 15 (ἢ6 
88Π|6 88 δἱ 10, 1. δέομαι δὲ τὸ μὴ παρὼν, δια. 

ἼΠ6 ἢοχί ψογὰβ ἄγὸ ἃ στορϑίοη οἵ ψηδί νγὰ8 βαϊὰ 
δἱ 10, 8., ὙΠΟΓΟ 866 {Π6 ηοΐθ. είβ. σορϑγεϑ 20- 
βαρ. Απί. ῷ, 6, 9. σὸν οὖν, ἃ παρέσχεν ὑμῖν ὃ θεὸς, 
ταῦτ᾽ ἔχοντα ἐξούσιαν ἀφελέσθαι, δοῦναι" καὶ μηδὲν ἐκείνου 
διενεγκεῖν τῇ χάριτι" τῆς γὰρ ἐπ᾽. ἀμφοτέρων δυνάμεως 
τετυχηκότα καλὸν ταύτην ἐν τοῖς ἀγαθοῖς ἐπὶδείκνυσθαι" 
καὶ παρὸν καὶ ἀπολλύειν, τῆς μὲν κατὰ τοῦτο ἐξουσίας, αἷς 
μηδ᾽ ὑπαρχούσης, ἐπιλανθάνεσθαι, μόνον δ᾽ ἐπιτετράφθαι 

᾿τὸ σώϑειν ὑπολαμβάνειν. ἘΟΒΕΠΠῚ., ΠΗ ΔΓΓΔΏΓΔΌΪΥ, ]1- 
ΤηΪ[5 [18 ῬΟΥΘΓ ἰο ἡπιργοοαξίοη δὰ ἰογγογθπὶ, δηα οχ- 
σοπητηυπἰοδίϊοῦ, οἰ ΓΠΘΓ [ΘΠΊΡΟΓΑΓΥ ΟΥΓ ἤπα]: ΨΠΘΓΘΔΒ, 
10 18 οθαγ ἔγοι νϑγου 8 ρᾶ8θαρ68 οἵ θοῇ [Π686 ΕΡ 5168, 
(85 »6Ὸ}} 85 ἔγοιῃῃ {6 Δςίβ οὗ (ἢ6 Αροβίΐεβ, (ῃδί 1 οχ- 
ἰοηἀδά ἴο {πΠ6 δείιιαὶ ἰπῇ!οίιοη οὗ ἀἸβοσγάογβ 848 ἴθ ρο- 
ΤΆΪ ΡῬυ 5] ΘΏ(8 [ΟΓ 81η. 

11. Νον [ὉΠ] 8 δὶ ΤηΔΥ Ὀ6 οα]]οἀ ἐῃ6 Οοάδ ἰο 
{6 ΕΡΙ8116 ; 85 'ὴ οηι. 16, 96---2}7. 

Οη {ΠπῸ λοιπὸν ατγοί, ΟὔδϑοΓΨ ΘΒ: ““ 6βϑῖ ρΓΟΡγΓΔΏ(5 
χε 
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ΒΟΓΙΏΟΠ6ΠῚ ΔΌβοϊνογο." Βι [18 ἔογοα π88 θδθϑη βείξος 
Ὡϊβοογηθα ὈὉγ ΤἬΘΟΡἢΥΪ., 0 ΜΝ 6]}1 ΘΧΡΓΕΒ868 10 {Π18 : 
᾿Εγὼ τὰ ἐμαυτοῦ ἐποίησα᾽ ὑπόλοιπον οὖν ἐστιν ὑμᾶς τὰ 
ἑαυτῶν συνεισενεγκεῖν" διορθωθέντες γὰρ, ἀμάραντον κτή- 
σεσθε τὴν ἀπὸ τοῦ συνειδότος χαρὰν, εἰ καὶ λύπης ῥήματα 
ὑμῖν εἶπον. 

11. χαίρετε. ὙΤΠΙΒ 15 τοηΔογεα Ὁ. Βοβϑηιη. : “ ΠΣ] σὶ 
'δβίοίβ δηϊπιο." ΑἈῃά 80 βοῆϊουβ. δπα οἰμθγσβ. Βαυΐ 
{πΠ6 ρΡᾶββαρεβ οἱϊθὰ Ὀγ βοῇ]. 1,6χ. ἃ8 Θχδιρ]68 οὗ 
δῦ 56Π86 ΔΓ6. ΠΟ0Π6 οὗ [Π6πὶ 416 ἰο (Π68 ῬΌΓΡοΟΒΘ. [ 
866 ὯΟ ΣΓΘΆ80ῃ (0 ἀθβοσί [Π6 ἰῃςογρσοίδιοη οὗ [Π6 οαεὶν 
τοοάσγη (Οὐπιηθηΐδίοιβ (ΒΌρρογίθα 848 1 185 ὈΥ {ῃ6 
ΔηςΘηΣ ὉΠ68), ΨΏΟ Τρηᾶορ 1 αγειυοῖἑ; ἃ. ἴοτιυΐα 
ΠΟ [6 Δη 6 η18 ΜΓ δοοσιυβίομηοα ἴο 800) 1Π ἴῸ 
{Ποῖν ΕΡΙ811685 : οὐ ΨὮΠΟἢ 8686 ἢ]. [(6Χ. ἴῃ νος. ᾧ. 4. 

᾿ 11. καταρτίδεσθε. ὅ66 6 ποία οῃ γ6γ. 9θ. ἴῃ {Π|18 
ποῦ αἷ 56Ώ88 ἴΠ6 ΜΟΙ ΟΟΟΌΓΒ ἢ ΤΩΔΗΥ͂ ΡαΒ88 568 οὗ (ἢ 6 
Νὸν Τοβίδιμθηΐ : 45 [λα 6, 40. 4η4 1 (ὐογ. 1, 10. 
᾽ἦτε δὲ κατηρτισμένοι ἐν τῴ αὐτῷ νοὶ, δηὰ ΕἸΒΏΘΣ ποὺ]: 
᾿οδίαθϑ [ἢ 88Π16 986η86 ἤσγα; ρῥαΐ (1 [Ὠ1ηΚ) ΘΓΓΟΠΘΟΙΒΙγ. 
ΑΙἰιοϑὲ 41} 18Π6 (οιηπηρηίδίογβ, δηίϊθης δηα τηοάρσῃ, 
ΔΓ6 δρτγοϑά {δὲ 1 τοίδιβ, ποῖ ἴο {Π6 τγϑιηοναὶ οὗ αἀ5- 
οογα, Ὀυΐ ἴο [Π6 τϑπιογαὶ οὗ υ͵ο68, ὈΥ τηογαὶ γϑίογιηδ- 
ἄοη. [Γ( ϑ8θίη8β [ο ἢδνα ἃ ΤΘΟΙΡΓΟΟΔΙ 8686, ᾿ΠΈΘΓΑΠ]ΥῪ : 
“86 γΟΌΓΒΟΙ 68 γοϊογπγχοα δηα ρεογίδος ;᾽ 1. 6. δέσγίνα 
ϑίτογ τϑίογιηδιοῃ δηᾶα ρογίδοι ου." Τβιβ ον Γοεὰ 
8808, Μαδῖί, ὅδ, 48. ἔσεσθε οὖν τέλειοι, ὈῪῚ ψὮ]Οἢ δ 
ΟὨΪγ Ὀ6 πηδδηΐ “ δὲῃῃ αἱ, βίγίνθ δαἵον θεϊηρ ρεγίεςι.᾽ 
ΠΑ Οοά Πα 18 ραγί ἔῃ [Π]8 88 ψ6}} 88 Π28}, 18 
᾿οἶθαῦ ἔτοπὶ Ηδθῃ. 18, 10. καταρτίσει (86}]. ὁ Θεὸς) ἐν 
"παντὶ ἔργῳ ἀγἀάθῷ" 41501 Ῥεῖ. ὅ,10. ὙΠΘορἢγ]. ψεὶ] 
ῬΆΓΘΡΉΓΑΒ68 {{||18: τέλειοι γίνεσθε ἔντε δόγμασι καὶ ἐν 
βίῳ, καὶ ἀναπληροῦτε τὰ λείποντα ὑμῖν. . 

11. παρακαλεῖσθε. ΤΠ δῃιοηί (οπιηθρηίδίοῦβ δηά, 
ΘΕ Π6 τπηοάθεπϑ, δοῦϊουβ. ἢᾶνϑ τισιν τεραγάοα (Π6 
ΜΟΙ 88 ι18684 ἴῃ ἃ ΓΘΟΙΡΓΟΟΔΙ 8686, ΠϑΙΟἾΥ, “ ςοῖη- 
“οσί ϑδοῦ οἰδον ;᾽ πού ρἢ [ἴ πιὰ ἱποϊυἀθ 6 β6η88 
οὐ ζογέ ψομγϑοΐυθ5, ἐακα οοηεζοτέ, παπλεῖγ, υηήον τ 

ἐ {τ1418 ψ ῃ]οἢ ἀΓ6 ὉΘΒΕΠ04}}γ ὈΘί Πρ γοα. 
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..11. τὸ αὐτὸ φρονεῖτε. ΤΘΟΘΩ͂Τ. Δρ. δ͵αἀδ οχρίδίηϑ: 
{ἢπ18 : “Αἰἰοηά το {πα βδα {πτηρ," ρυγουα ΙΓ 86, 
δτνεαίθϑί υῃδη ΠΥ οὗ ποδί δηά ἱπίθ ΒΘ 688 οὗ δἤἴδο- 
ὕοῃ {μ8ὲ το οὐρῶς ἰο θ6 1μ6 στοδὲ οπά οὗ 8]}} ουῦ 
ΒΟ Θη685 Δα ἀ65]ρΏ5, [16 οᾶγα οὗ ρογιγιορ Οοὐ δηὰ 
Δαογηϊηρ [Π6 (ὐοβρε]." Ηδ ἀπρῦς, (μαι ἰο δ6 9 ονιδ. 
γ2πη6 τηῖρἢϊ, ἢ ΒΟΠῚ6 Γαβροοίβ, ἤδνο 6 θη ἱπ)ροββι 06. 
Βαι {8 δοθίῃβ ἑουπαἀ οἢ 8 τη ἰϑίβΚο νον. ΤΠΡΙΘ 
18. ὯὨΟ ΟΟΟΑΒΙοῃ ἰο »γέ85 ΟἹ {ῃ6 8686 δὲ 9 οπὸ πεηά, 
ψδοῆ, 88 ἴῃ {Π6 σᾶ86 οὗ (Π6 καταρτίϑεσθε, ἰᾳ ἴο ΡΟ 
᾿ἸΔοΠΠθα ὈγῪ αἷπι αὐ ἰι. Οὐτοῖ. Το οΥ5 ““ ξοῃσοΓάο8. 
Θθ8ΐἴα :᾽᾽ οὈδβογνίηρ {πα (ἢ 15 ἴο Ὀ6 τεΐογγοα δὰ δῇεο-. 
ὑατ, Ποη δα ἱμί}} }Προπίϊδιη. ΒΒ 1 σαίθοσ δββθηί ἴο, 
[Π6 ορίπῖοπ οὗ (Ππ δηιθηΐ δηα βο!δ δῃλϊηθηΐ τάδ γῃ, 
(οπμηρηίεδίοτς, [δὲ 10 ἀρηοίο8 ““ δίπῃ 38ὲ σοηςογά ἴῃ 
γουΓ γα σίοιβ δοη {πη θη(8, νοι! ἀἸΒΒΘ β: οἢ8 86 ἴλο- 
ἐϊοηβ (οη6 βαγίηρ,  δπὶ οὗ δι} ; δηῃοίποσγ, 1 δὴὰ οὗ 
(δρ 85). [Ὁ 18 οί ργοῦρδῦϊα (δὲ (πΠ6 Αροβιὶθ ψουϊά 
ἢανα οι 6 8 δΔαμηοη 05 80 Β6ΔΒΟΏΔΌΪ6 ; δᾶ, 
Μ ΏΙΟΙ Πα ρίνοβ δὲ Εοῃι. 1ὅ, ὅ, τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἐν ἀλλής, 
λοις κατὰ Χριστὸν ᾿Ιησοῦν. ΒοΒί4685, (Π6 5656 δϑβίρῃηρα 
Ὀγ Οατοί. δῃὰ οἰβθὺβ 18 ΘΧρΊ}ββθα ἴῃ {πΠ6 ποχί ψοσζὰ 
εἰρηνεύετε. Τἠὶδ ἰὰ ΆΘ ὨΘΟΘΘΒΆΓΥ [0 ΤΠΘΠΓΟΠ, Βίπο 6 
(85 ΤΠδορῇγὶ. οὔβογνθ8) [18 λἱρῆΐ ἀρτα6 1η ἀοΟΙΓΙΠ68, 
'Δηά γϑὶ ποῖ ἰἵνα ἴῃ ρϑᾶςθ 8δ2ηα ἼἽοῃοογᾷ οὔβ ὑἱἹ ἢ 
8ΔΠΟΙΠΘΓ. 

11. καὶ ὁ Θεὸς τῆς ἀγάπης καὶ εἰρήνης ἔσται μεθ᾽ ὑμῶν. 
ΤΠη6 Αροβε6 ἔογι !Η68 Βὶ8 Ἔχπῃογίδ!οη ΟΥ̓ ῥγοροβίης ἃ 
βίγοηρ τηοῦνα ἴο [6 ῥτγδοίςβ οὗ [818 υηϑη 1 ΠΥ δηά 
σοηςσοΓά, Πδηοὶν, {μὲ {π6 Οοά οἵ 81} Ιονα, {π6 αἸνοῦ 
οἵ ρβᾶςθ δηά 811] οἰμϑὺ Ὀ]θββίησβ, Μ11] ΒῈ στ {Π6Π], 
ΠΔΙΏΟΙΥ, ἴογ {Πεὶγ ῥγοϊθοιίίοη ἀρδίηβί 411 ἢ β66Κ (0 
τηἰογγυρίὶ (ἢδῖ ρος 6 δῃηά σοῃοογά, 

12. ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν ἁγίῳ φιλήματι. ὙΠ6 
8216 ἀϊγοοϊίοη 15 ἰουηά ἴῃ Εομ. 16, 16., ΠΟΙ 866 
[Π6 ῃοίδθ. ᾿ 

12. ἀσπάβονται ὑμᾶς οἱ ἅγιοι πάντες, ““ 411 (ἢ 6 ΟἾ γί5- 
(ἰΔ5 (Π6γ6) βθηὰ εἶριν 84] ἰδ [1Ο0η8.᾿ “-- 

18. ἡ χαρις---οὐμῶν. [{ 15 ανϊἄδης {παῖ ἴῃ (ἢ18 Β6η- 



810 ᾧ ΟΟΚΙΝΤΗΙΑΝβ, ΟΗΑΡ. ΧΙΠΙ. 

ἰδπςα τῆς Ορίδενα εἴη 18 ἴο θ6 βυρρ]1.ἅ. Χάρις τ. 
κι Ἶ. Χ. 18 οχρίδποα Ὀν ᾿οβθηπι. : ὁ“ ἀπΙνο ϑ85 ὃ6- 
ὩΘΗσΙογιπι, αυ86 η09 (τ βίο ο͵υβαῖθ το] σίοηϊ ἀθ606- 
1η 8." Απά τΠ6 Πνεῦμα ἅγιον ἢ6 ΟΧΡΙΔ᾽η5 ““ Ὀοηοἤροΐα 
ΤΟΙ ρΡΊΟἢἾ8, 8θηβι8 ΟΠ τ βιδηι85." Βυΐ 1ῃ {Ππ6 [ὈΓΠΊΟΓ 
6886 ἢ 5 πη ογργοίδι! οη 18 ἴο0 νᾶρὰδ ; δπά 1 {π6 ἰα(- 
ἴ6Γ 6 ὉΠ ΑΓΓΔΏΓΔΟΌΪ ουγίαι!}5 (Π6 86η86. 1 ψνου]ά 
ΤΘηοΓ : ΜΑῪ [Π6 δνου οὗ ΟΠ γιβί, ἴγοπὶ ψ Ὠοἢ 80 
ΤΩΔΏΥ Ὁ] ββ8:ηρ8 ον, τοδί ὕροη γουῦ, δα τἢ6 ἴονε οὔ 
Οοά, ψΒῖοἢ Ὀγηροίι βαϊνδιίίου, θ6 προῦ γοι,, δηά 
ΤΏΔΥ (Π6 ΗοΐΪγ δριγιί ἱπηρᾶτί ἴα γου 18 Ὠινη6 ρἹ 5 
δΔηΠ ργδσθβ. “ γος (85 ΒΙΟΥ τὶρ ΠΥ οὔβογνθβ) 
6 ΒΑΙΠΟΓ δηα δοη Ὀ6Ιηρ' τ] ΘΠ] ΟηΘα 85 ἀἸδιϊποΐ ροτ- 
ΒΟ0η8, ἍῸ ἤᾶν6 Π0 ΙΤϑᾶβοῃ (ο ἀουδί οὗ [6 ρΕγβοπδ Υ 
οὔ Πα Ηοὶν αμΒοβέ (ἢϊ|8 τηϑημοηρά ἢ μ6ῃ." Αὐά 
1 15 ΒΕ} ορβϑεγνθά Ὀγν Μῖ. δίδάθ, {πΠδΐ ““{Π6 τϑιμηδγίο- 
8016 ἈπδίορῪ ψὨϊο ἢ ἰἢ6 ἰδία Γ οἰδι86 Ὀ68Γ8 ἴο δδοὴ οἱ 
16 ἔψο ργθοθάϊηρ, τηυδὲ ηδίαγα! ἱγ ἰθδά τκ8 ἔα ππάογ- 
ϑίδηα {παι [Π6 Ηοἷγ αοβὲ 15 ποῖ ἢθ6γε βροκβη οὗ 83 
ἃ ἼΜΕΓ6 ΠΌΔΙ ΠΥ, οὐ ἀρθηῖ.᾽" 



ἘΡΙΒΤΙΙΕ, ΤῸ ΤΗἙΕ ΘΑΙΑΤΙΑΝΒ, 

ἘΡΙΘΤΟΙ,Ὲ ΑΒΟΌΜΕΝΤΟΜ. 

Αὐοσοτοβε Ε. Α. ΒΟΒΟΒΕ. 

Ψικῦυϑ δοου ἰδ 8, φυοὰ ἴῃ Ῥαυ]υτα Ἔνοσηυδγδηΐ Βοσωΐῃ6β τηδ]νο- 
Ἰεηιἰ8ϑϊ ταὶ, εμἰϑίοἴαπι ραρεγῖῖ, αυθ απΐνοῖβα ἰὴ ἐδηρεδηάῖ8 δάνετβα- 
Τὶ 8 εογυτηαιδ τος ἀθηάᾷ ἱπηργοῦϊἰε οοηδιυμηυγ, ουὐυδαι6 ἀγρα- 
τηρηΐαπι {ΓΙΠΆΓΙ8 ΠῚ ἀἰϑροΥ 28 : 

1. Ῥδμ]Σ ἀοοϊτῖηα δὰ Ὠευπ, ἤθη ᾿ΐο δὰ ἢυϊηβδηδιλ σγοίοσοηδ οί 
δυς(ογ αἴθ. ᾿ “ 
Ἶ ᾧ. ϑεαᾳυπηΐξιν ἀοοίτ δ ῬΌΪ Πε6 δ Ὁ δἀνοβα ΓΙ πὶ ΟΔΙ ὉΠ] η 118 νίη- 
ἰοΐδ. 
8. Ῥαι]υδ, αυδτὰ ἀοοσί(τηδπὶ δηλ δηίθα ἰγδαϊάογαί, εδπάδ εἴ 

Ὥυδο ῥγοῦαῖ οἵ ργεαϊοδῖ. 
Αἀ ρ»υίπιαπι Ἰρὶϊαγ, αιδηαλ οοτητηεπηογανπηυ8, ορἰβίοἶθ ραγίθηι, 

ᾳυὰ τηοηεῖ Δροδίοϊυβ ἀοοίτηδῃὶ βιιᾶτὰ οὔ ρ  ἢἷ8 ε886 ἀἰνίηεθ, ἤδαι8 
68} ρεηάδγε 6 σε ϊ,} αυοσιπν δυοίογί(αι 6 Αροβίοϊογυμ ; δὰ δῆς Ἔσζο 
ρατίει αυρὰ αἰτηεῖ. Ῥαυ]ι5 δρεγιῖ8 νεγἷβ [8151 1818 ἀγα ΐϊὶ 806 }68- 
ἴοτυπλ Ποπλἱηυτη ΟΥἰ πλ δἰΟηΘΏ), σᾶΡ. 1, 1, 11, ἃ 12. Ιῃ ΟὨτΐδ- 
Κἰδημόγιπι δηΐπλ ᾿ρϑιπ 56 σοηΐυ 1686 οὐδ γα, ΓΟ] σ᾽ οηΐϑαιυα (γί δι Δἢε8 
ἀοείγίπδῃ) 86 ἴγαύδγε σεηςθυ8, πο Ὠυπηδηὰ δυοίοτ αῖ6 δἀἀυοσίαπι, 
δεὰ αἰυϊπίέμς δὐτηοηϊ(ιπι, οΔρ. 1, 183-16. [π|ὸ ἰδηΐαπι αὔε886, υἱ 
ΤΙ ηι.8 ἀοσοηάϊ δὺ Αροβίο ἱβ δἰῖ δἷἱδὶ οδ]αΐιπι, βυδημαιια 'ρβε ἀοο- 
τ δ οχ ΠΟΓιπὶ σΟὨδΟΓίΐοη6 ἴΓαΧχογῖ, αἱ ροῖίυ8 ρῈσ Ἰοπριιπη 881}8 
ἴεῖρυ8 Ὠ1116 συλ 18 6101 ἔμπογίτ ἔδυ] αγἴαθ, δα, δἰ πλιϊ δο β8ογα 
ΟΠ γϑι)λ Θρργουβββαῖ, ἴῃ Ἰοησίηαυδθ γερίομθϑ βοοθϑϑοῦὶῖ, οδρ. }, 
17--2,1. 86 ᾳυϊάειῃ ἀείη ζεῖ ἰἰΐηεγα ἴδςο896 Ηἰδγοβοϊ γῃλδιῃ, 
(4υςε εταῖ τοὶ! οἱ 5 νεϊυτἱ 864168) ; τ νῈγῸ ϑιυϑρίοἰοεῖ) ῥγορυϊδβεῖ, 
56 60 ἰεἰδηά 1886 αἰβοεν δ οαι58, τηοηεῖ, οὗηλ μεϊπγὰτ ἢΠΠιις ᾿τγοίδοζι8 
6β8εῖ, 56 'η 68 Ειϊ556 τγῦθ, αὐϊπαροϊπη ἰδηίιιπλ (168 ΘΟπΔΟΓΔΙΏΠ), 
(ᾳυοά τριηρογὶβ βραϊϊπλ Ὀγανῖ8 ογαῖ, αυὰπὶ υὐ υηΐνεγεα χα] ρῖο 
ΟὨ γι διΐδπα ἀἰβδοθηάο μεγοϊμογείαγ), ἤδαὰα αἰ ΐιιπὶ ργεῖες Ψαςοοῦυπι, 
86 1δὶ Γερο 886 Αροβίοϊυπ), οαρ. 1, 18,19. ϑεουηάυα νεγὸ, αυοά 
ΠΟΙ πηι ογαῖ, ἰἴεσ ἔδοϊυτη 6386 ἀἰσὲπά αὐἀπιοηϊξῖοπο, Θαῖ Ῥοί(ἰβεἰτσησαλ 
Οὐ οαυδδηι, υἱ ἀοοίΓ! 88 8.88 ΟὨγηἶθ.9 ραΐογαοῖ ριΓί[88, 86 ρὑγανὲ 86 - 
τἰεηζίιπ Φορνε]]δγεῖαν ορίηὶο: ἡθαὰς πᾶς οσοδδίομα ηονΐ 86 αυϊὰ 
δυῖ ἱποορηΐς εχ Αροβίο !β αἰ ἰοΐββθ, οαρ. ὦ, 1, 4, 4, ἃ 6. ϑ8εά 
8ο8, αἰνίπατῃ 86 ἰοριι οηδτ ρόγογα ἰη 6} εηἴθβ, ἵρδυπ ἱῃ Αροβίοϊο- 
Τοῦ ἰδιησιδη οΟἸἸορίυπι σο-οΟρίαγα αυὰ ἀιθ13956, 11, 7---10. 
Ουϊηΐη)ο Ῥεΐγυο, τοᾶρηθ νἱγιιπὶ ἔδπλεβ, ἰερ 8 Μοοδῖος δι ἀϊυ τ 81- 
τη ]δηΐθμ, Ρ8]Δπὶ ἃ 86 ἔιιῖ856 Σεργεῃθηϑῦτα ; δάεο ὨΪὨ1] 6856, χυοά 
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Αροβίοϊογιιη ἰωηβιϊυἱἱοηὶ ἀεθαγεῖ ἢ σαρ. ᾧ, 11, 98.64.64. αυάὰ ἀεπίαᾳυς 
8010, 81} ἢυς ρμεΓ πρδῖ βεορὶ 118 ἔδοία ἀποκαλύψεωε τηρῃ10 (οΔΡ. 1, 1 ὦ, 

΄10, Φ, 2.) 4ὺυ: νοχ, υἱ βωρίυδ ἴη Ν. Τ΄. ἴα ρίογυσηαιθ ἰῃ πορβίγὰ 
ερίκΞ(οἰὰ, δἰρηϊβοαὶ αἰοίπίέμδ, εἶνε ἃ 768 Ογϊδῖο, ῥαοέαπι ἱἐπεέϊέμ- 
ἐἰοπόπι, φεὰ αὐἀνιμαπ ἐίρηει. Τρεοάρτει αὰ Οαὶ. 1,19, ϑέπαι πεν 
ὙΠΘορὨγ δου δὰ ἢ. 1. ΕἸυδὰ δι ἰνεσβαυϊοσατ με σ᾽ αἰ] ἃ σὸ- 
ῬΓΘΠΘὨΒΙΟΏΘ, ου)ὺ5 Δηβδῃ Ἰδθυεγαὶ Ρεῖγυβ, ρσγοβοϊβοϊ(νγ, οὐ οϑιιβεβ 
δ᾽ ἢ] Πα οτ, ἀοοίτίπα ἀεδξεπεῖο, αυδῖὶ δεομπάαπι ορίδίοθ ρατίεπι 
ἀϊχίιηυβ, φυαυθ ργθοίρυδ ῃ ἰαθείβοϊαπαδ ταὶ ρίομα Μοβαϊολ, δὰ 
δή ρἰβοθομάδιη δικαίωσιν ποαὰθ υ{}} βεῃῖθ ὨαθαβαΆ 8 νϑγβαίιγ, 
δἴαυα ῃ οχίο!]!] πὰ ἀοοίγ πο ΟΠ γι διϊδηε ρτεϑίαπι ἃς 5ϑ] υὐγίϊαΐς, 
ᾳυὰ 8οΙὰ ἄυςς εἰ τοοῖτῖσθ, τοῦῖ Βοιηβμηἷδ βε οι δἴθιη οοηδοηυδιηυγ. 
Οἰμ8 γεὶ εδἱ ἕο ἔεγε ἀδηγοῃβίσγδίο : Ῥαιϊυβ ἱρί(γ Ἰερσὶ8 Μοβαΐῖοξ 
ΠΪ|8τὰ ἀρυά 86 6586 δυοσίογΐθμα, βου} Ϊ[, ΟἸμπδθῖ ΨΘΓῸ νἱΐδι δυϑια 
ἐε! ρἴοπὶ (ἢ γί ϑι πε οΘοηδβεογαίδω ε886 ἀοοεῖ, σαρ. ὃ, 19---21. Οδ-. 
Ἰαίατιιπὶ 86 Θγρὸ ἰονἰζαίθιη τοϊγασῖ, 40}, ουτὸ ὑβιι οἴ ἐχρογαδηίὰ 
ἤονε βαϊυ γι δίθπ) ἀοοίτί ες αἰ ἰοϊδδοπῖ, ἢ Ρο)}ι8 ἰδιηεη συσγιηῖ, 
τεοϊἀργοπίᾳυς ἴῃ 76) υηἰίαἴεπι ῥγίϑιϊηαπ), οἂρ. 8, 1--ὅὃὅ. Αηϊπηυπι 
αὐνεγίεγε δὰ Ὄχερίι ΑὈγδῃδμΐ θεῖ, αυσθπὶ ροηί18 δυδεαῖοδε ἀὰς- 
ἰογεπὶ δρυὰ (ἀα]αἴα8 διά αῖςα δἰ υἷα δθοιιοδ διιγηῃγο ἔιι:598 ᾿η ΒΟΠοχε,, 
1Ὲ8 ἰμβα πηοηεῖ. ἴπ ἢυ)υβ ἰρίίυγ νἱγὶ 'ρ8ο86 τηθιηοσίδῃ, -σετοςδί, 
οδἰεηαϊίαιι, εδηάρῃ [Π]8πὶ Πάμεξαηι, (πίστιν), αιιδῖῃ ἰδ ορο γα σοσῃ- 
τηθηάοιὶ ἀοοισϊ πὰ ΟΠ τ βιίδηα, 78 οἷϊπὰΒ ΑὈγαῆδηο ἔιιῖδϑε αἰνί πα. 
σΟὨΟἰ αἰ τίοοσα δηνίοἰτς.;  ασία νετο, (ἔργα νόμον), ἴῃ χφυϊδυϑ ἴαιι- 
ἄδην εἐχἰπιΐδη, ἰϑτηηιϊάτη Ϊδιιγθοΐδηι ἴῃ τηιϑίδςεο, αυδγεγεῖ νδηϊί85 
υδαΐςα, Ῥεπανοϊθηἴδπι) οὐρα ΑὈταπαιηιπὴ ἀϊνί δ ρίρποζα ἤςφαυᾶ- 
αυδηὶ Ῥοϊυἶ886 : ΡΟΥΓῸ ΟἸλῃοῖ ἱ]]ατὴ [εἰ εἰ Δἴθτα, ᾳυδσι δἰαυδηᾷο ἃ 
ῥορίαγιαῖρ ΑὈΣΔἤΔΙΪ ΟΥ̓ΤΌΓΣΘΙΣ Ῥγομηϊϑἰεϑεῖ δου, ταϊπὰ ἰῇ υῃὰ 
Ῥαϊοαιϊμἃ υϑ]αιΐ σαγοοῦα 88] 0118 ἱπομιἀθηάδιη, δυϊ 80}18 νἱ πα οδῃάβσ, 
6886 Ζ}ιι(εβεῖ8, α0085 Ταπέα σοπεγὶβ ἰεπεαί βαμοὶα; δεὰ ἀεῦεογε 1Π|8πὰ 
8 αιαονὶβ ἀἰτηδηατα μεηΐεβ, οὐαὶ εἴ ἢἰδ εἰ Ψυ(2515. οδάδι αἱΐ δὰ 
δικαίωσιν οαἰσαῃμάδ νἱᾶ, ε4 εδδθηχ ἰοποηὰᾷ ἢά68, βδ4108 ὀχροοίδηδα 
εϑάθ. Ουῶ αυϊάδῃι ΟὨληΐδ ἰηϑίρηἱ οἴιπὶ 80 {1118 ἰἸδάς, ἴηρε- 
ηἰΐαιε 8ο ϊεσγια, Αροβίοϊυβ τωοηεῖ, οδἂρ. 8, 6, 8644. 

Οδ)]εοῖδι ἀείῃ αἰ ου]ιδίεπ εχ εὸ ρμεἰἴδαν, φαυά, ῬαυΠὶ ργοῦαία, 
ἀοοίγίηβ, Ἱερ β]αιουΐβ Μοβαίςθς πὰ} ἔμοσίς αἰ}}}88, ἐρτερῖς ἀΠ]υΐε, 
οπλ οεἴθηάιῖ, ἰοροση ἰϑίδπλ πουλίηυιη, (ΠΙΆ τ μυδΙογ ἢ), ἔιιῖ556 
χηοαογαίτοθῦλ, 425 ᾿ανϑη δι μεϊυ]δη ἰδῆ οοεγοογεῖ, 5416 αι, 
δὰ εἰαιἷ5 πιαϊυγι ἀΐετη ρεγάμοι, βὰς ἔυϊυχὶ οβϑοϊ τυίεῖςο, Ἰοηϊυτὶ 
80 ραίξδγῃο στῃηοαογδπηΐηΐ δυδ)εςία, οσαρ. 8, 19--4, 7. Ιηδροῖβ8 ἀεὶη- 
ἐερδ Ἰοηρίοτε Ἰεν αι σεργθ;θηβίοηθ, (οδρ. 4, 8---40.) τεάϊς ᾿ς, 
πᾶς ἀεβοχεγαὶ ογαῖϊο, ἰϊασυζηιθ ΟὨγϑτδηΐβ ᾿ερ}5 Μοβδὶςεβ ᾿πγηλιι- 
Ωἰϊαξε πὶ δβϑοσὶς ῬδΌ]υ8, θεῖν Ηδραῦεθ οοτηραγϑίίοῃα ᾿ἰηϑιϊαϑ, εἰ 
βϑαγῷ ἱπρεῆυδθ, ἀυδγυπι 4Ἰΐθγα 681}}}}}85 ἔιιεσῖς ΨΦυάεῖθ, ΟΠ βιδηΐθ 
8᾽ήεγα, οἂρ. 4, 921-91, Ηΐπο τϑαυς δά βησιη" ορί δος, ἐπ οβϑάρθιι, 
αιϊάθηι ρεγϑυβάεηἀδ ολιιϑλ το γα νεγϑδηΐυγ, δἰ νογὸ Αροβίοϊμβ 
δδτη ἴῃ56 ἀοείγηδπι δὰ υἱγίι 8 Ἔχογοϊ τ Τανοοδῖ, οἴ ςὰμῃ ἢοο 
αὐδεὶ ςοηηςοίῖ, (οπίπεῖ ηἰπλῖγαπ ἢφθο ερίβϑίο]α ρᾶγθ δἀπιοηλίομῃοῦ 
εἴοδοϊξβίπιαϑ, ἢ6 ᾿ἸΒογῖδιβ ἀοοί τα ἴῃ τ ]6 ἢ ἀρεθηάϊ ἀφδιάΐδηῃ ἔχ 
Ῥεπηὰα 866] ΡΥ οχί ἢ) ΓΑ ΔΙῸ : ἀπ Ό}] δὰ οηΐτη υἱτιαϊοιῃ, 
Ἄοοἰοράδλπ),, ἀπηοῦδ ἃ6 Ὀδηονο] μι. ἰσρῚ ρμαΓοηάύο, ᾿αρ. 5, 18----15δ. 
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Ῥρατί δοϊπιϑυιμῃ ἑν υ]}8 νἱπι, αφυσπὰ 405 βετὶ Ῥαδοὶέ, οβδεὲ᾽ οβοτ- 
γδρίδῃι, οὐ τθη8, ἀϊνίηὶ ᾿αμιΐηθ δμέγι[9 ΟΟἸΜΙοϊγαΐα, 5ἰἴ οσῃηΐβ, 
νἱγίτ8 86 ργεαδίδηϊε ϑεάς8 εἴ ἔρῃϑβ οἱ αἰιγὶχ, ὅ, 16---.25. Ῥε]δηάυπὶ 
ΘΓΒῸ 6886 ᾿νογεῖ, Ἰοηἰιδίοηι δἰ δοηάδῃν, δἰ ὲ συΐᾳυς σανοηάιιπι, 6 
Ροοοδπάϊ δὑγιρίαῖυν ᾿ξ ΐπρ; ΟΒΔΒΘΙ νεγοὸ νἱπίυτἱθ Θοιϊοηϊκαι οἤθαι 
διεθδάδληι 686 ἰοηρίδοίαΣ, 6, 1--ἃ. ὕμινοιοὸ ἱσίτον δεοϊνάδι δϑϑεὶ 
ἸΟΥ} νἱίϑαιθ ὑγουίϊαύδαι; ἰῃ ρχϊῃἶβ γοὸῸ Ὠθηρῆοΐα οὗ ἰη γα ]]- 
Β᾽οηΐβ ἀοείογεβ, ἴυπι ἴῃ τοϊαυοϑ σοηξεγεη δ ΟἸγβιίδηο8, 6, 6---]10. 
Βοαϊς ἰδηάδιω, ἰδσωηυδηι 6 νἱθ ἀδνογιίσυϊο, Αροβίοϊυβ δὰ ργεεΐρυυπι 
ερίβιοἶθ δγρυπηδηίιμ, 11---16. ϑε]υῖθον ἀεπίαυ8 τυ δπι ̓ ϊημοσο. 
εἰοδάο βθθηι (δοῖ δου δομαλ, νυ. 18. 
δ ἐετγίϊά φλζοτα, αὐδτ δι ργα τηθιηογαν: πηΏ8, ορί δι 01:5 ρατίο, ὨΟΩ᾿ 

οδὲ χιιοὰ τηυ]8 ἀϊοατηι8, οἂπι Ῥαυλι8 1. Πδο ορ βίο Ὠυδαυδπ) βυϑῃλ, 
ἴῃ ἀοοσοηαὰ τε ρίοης οοπερέαπέΐϊαπι, οοητῖηθλδ φυδάδτῃ οΥδίοηΐβ ρεγρο- 
τυϊίαίς, ι(ορεδίαν, θεὰ οηγηΐδ Ὠυυ8 αὐ ζυ πη δηΐδ ροσ δἰ γουβυ τ δουρί τα. 
ἀϊβαβα δἰηΐ ἃς ἀἰφοῖραίαβΌ [}{8αὺς ἴῃ ερίϑίοϊεα οχρ ϊοαιίοπο ποι ἐταιθ 
μαϑβῖωχ ἰοοᾶ, 4.88 84 Βδὴῆς οδιιδᾶπι ρογίίποαηβ, ΥἹἱά. (ᾳ]. 1, 1 ἃ 8. 
ᾧ, 18. (οεἶνα ἤυπο ἰοσυπη ἀθ οἷο Ῥδυΐο, εἶνε ὠπίυαγϑὲ ἀα οπιπὶδιιδ 
δοοεϊρ᾽ επάυτω ιν οχἰϑίθ 68), 19---21}, 4, 14, (ὁἱ αὐἱάδπηι Ποδίσγδ δ᾽ 
Ββος Ιοδοὺ βεβϊεηζίδιω ρυοθδνεσί8), ὅ, 4, 8,10, ἃ 11. 6, 11. 1, δβὰ 
14, ΑἸ ν᾽ ἀδδϑίπηιβ ἰη ἰρϑὰ ᾿ἰξεγαγαπι οηδγγαῖίοθθ. ἔχ οὰ δυΐίθιῃ 
1068, αι4Π} Ὠΐθ ΠΠ ογ]8 Αροϑίοϊυβ ἐχροῃϊϊ, φοοίχῖμα, ἰῃ 6} ἶσοτα οαγηΐηο 
Οαἰδίθε ροΐεγαπὶ ἱρϑίι8 ἀς ἰερἷ8 Μορίοβ ναηϊίαϊθ εἴ Οἢ γί βιδῃ 85 
Ργεϑίδηεὶδ τε ρίθηΐδ δε π Π ΘΙ ἃ γοίορε ἐ|ᾳ, 4θδῦα δηίοα ἐγϑάϊα6- 
ταὶ, αἵ! δῶβθ6 χημ(δίθεω, 

ΟΠΑΡ. 1. 

ΨΈΕΚΒΕΊῚ. Παῦλος ἀπόστολος. δῇ. αι] σοΟΙ ΘΠΟΘΑ 
Ἐ{|8 ΕΡΙ30|6 1} [δὲ ψ ΠΙΟδ νε88 ἱπέθ οί ἴα ἔοται [Π6 
οἤοῖ βυδ]θοὶ οὗ ἰξ, {86 ἀϑδουίίοῃ οὔ [νἷϑ Αροβείββῃῆῃν 
8π4 Ὠινίηα σοι ΓΟ 5910}, ἱ. 6. οἰαιμαϊηρ; ἐξ ἃ5 δἢ οἷῆοα 
οΐ ἀογίναα ἔγτοπι τηθη, υξ Ποπὶ (ὑὐοά «4'οῆθ. δὸ 
ἜΠΟΘΟΡΗΥΪ. : Εὐθέως ἀναίρει τὸ εἶναι ἀνθρώπων μαθητής, 
οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων γὰρ, ἀλλ᾽ ἄνωθεν, καὶ ἀπ᾽ οὐραναῦ ἐκ- 
λήθη. ΤῊϊθ τυβῃϊηρ δῇ ποθ 18 18661845 Γα8, δῃά, 
88. ἴξἃ ΜΕΓΘ, ὈΥ δὴ πϑογίίοη πηδάθ 18. {Π6 1ῃ8οτὶρ- 
[οη οὗὨἩ {86 ἔρίκε!ο (ἔογ τὴς ψογάβ οὐκ---»εκρῶν ατό 
Ραγϑηίῃοδι!ς4]) 18 νθσὺ ἀργθθδθῖο ἰο [Π6 ἀγάθηϊΐ [δ ροΓγ. 
8886 ἀ!ϑροβέϊξίοη οὗ [6 Αροβι]ῖθ. ΟΥ̓ 15 ̓ Ὠϑογίίοη Μν6 
Βδνθ δποῖβεῦ Ἔχϑηρῖθ ἰῃ {Π6 δορίπηϊηρ ΟὔἿδ6 ΕΡ 8:16 
ἴο Τιίυϑ. : 

Δὲ ἀποστόλος οβθητῃ. οι ἃ ΒΌΡΡΙΥ κλῆτος. Βυΐ 
ἰδὲ ἰΒ Ὡοὲ (16 ἩΘΟΘΒΒΆΓΥ ; ἱπουρἢ ἐἢ)6 γνοσὰ 18 δ0Ιη6- 
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{ἰπ|68 αὐάεά; 845 ἴῃ οι. δῃα 1 (ον, Υδΐ ἴῃ (ποβό 
(8868 1 18 ποῖ [0] ον α ὈΥ ἀπὸ : ΔΠη4 ΒΟ0Π16 ραᾳϑὲ ρδγί!- 
Οἰρ]6 15 γοαᾳυϊγοά Ὀγ [ἢ 6 ὕὑγαὲρ. [{ βῃοιιά σαίμογ β6θπὶ 
(Π8ὲ ἀποστελλομένος 15 ἰο 06 ΒΌΡΡ]1Ι6 ἃ; ψὨΙοῆ 18 186 
1688 ὨαΓΒἢ, 51) 66 ἀπόστολος, ΔηΒ ΘΓ ἴο {Π6 ΗΘΌ. 
Ρϑϑί ρᾶγίςῖρ]α ΓΤ, 88 (πουρῇξ δαυϊναϊθηί ἴο 1Π6 
Ῥϑϑί ραγί. οὗ (6 σορῃαία ναῦῦ. ἀπά (ἢ Τ΄. Μδρ. 
ΘΧΡΪΔΙἢΒ 10 ὈΥ ὁ ἀποσταλμένος. 

᾿ς ΓΒ ΘΧρΥΓΘββίουβ οὐκ ἀπ᾽ ἀνθρώπων, οὐδὲ δι᾽ ἀνθρώπου 
86 ταραγαθα ὃὉγ Κορρὸ, Βογρϑγ, δῃηὰ τηοϑί γϑοθηΐ 
Οοπγηδηίδίοῦθ, ἃ8 ΒΥΠΟΏΥ ΠΟΙ: δ 1θᾶ8ὲ {Π6Υ Μ11}] 
Ὡοΐ Δ'Ιονν δὴν ἀϊθδγθηοθ Ὀθίψεθῃ ἴῃ ἀπὸ Ἐ δηὰ διὰ. 
Τα Ἰδίΐον ροβιοη παν 6 ἰγυα ; θαξ ποί (1 {ἢ1ηΚ) 
[Π6 ἔοτηηοσ. Τἢδ ΘΓΓΟΓ ἢδ5 δγίβθη ἵγοπι ἐλὶβ, δὲ 1 
βθαπχοά αἰ ου] ἐο δοςσοιίηΐ ἔοτ δι᾽ ἀνθρώπου ; τῃουρῇ 
8016 πᾶνθ,ῃοΐ ΔΟΒΌΓΑΪΥ, οοη]δοίαγοα (δι οέον ταὶρ ἢ 
θ6 τηϑϑηΐ. (ὅ68 νεϑγ. 18.) Βυΐ {Π18 ψουἹὰ ἀδβίσου 
[Π6 οἰἰπηαχ Μ ὨΙΟἢ 8668 [0 δχὶϑ 'ῃ (86 βθηΐθηςθ. ΒΥ 
ἀνθρώπων 68 Ὀ68[ (ὐοπηιηρηίαίοϑ, δηθηΐ δηα πιο- 
ἄδγῃ, ἃΓ6 ἀργδδα 18 τϑδηΐ (ἢ6 “4οφέϊο5α δηὰ γεβῦυ- 
ἐεγ5 αἵ Ψ6γυβα θη. ΒΥ ἀνθρώπου 15 (1 {ΠηΚ) ἴο δ 
ππαογβίοοα (νι ἢ (ἢ6 ατοοῖκ δηὰ [,διη Εδίῃογβ δηά 
ΘΑΓΪΥ πηοάδγη (οιμτηθηίδίοῦβ) αν ἨΙ6Υ6 πιά; δῃ ἃ {116 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΙ 18 866 ψΙῆ δοσοιῃημηοάεδί,οη ἴο {π6 {ῃϊγὰ 
ϑῖδρ οὗ [86 οἰπηᾶχ. 

1. ἀλλὰ διὰ Τησοῦ Χριστοῦ, καὶ Θεοῦ. Ηδ τηθ8ῃ8 ἰὸ 
ΒΥ 1ἰῃαΐ 8 ΑΡΟοΟΞΕ ΘΒ} 10 18 ἢοΐ οἴτηογα Ὠπδ δυΐῃο- 
τιν, Ὀυΐ τοϑίβ οἡ 1) νίηθ Δρροϊηϊπηθηί. Σ ΤὨΘοΟΡἢγ]. ᾿ 

ἈΞ ΤΙ ἴ6 βαϊὰ ἰο Ὀ6 ἔογ ὑπὸ, ὈῪ ἃ ἨεὈγαΐδιῃ, Ὑεῖ Ἔχαῃηρῖεβ ασὰ ἴο 
06 ἴουμά ἴῃ ἴῃς ΟἸδββιοδὶ νυυϊῖεγβ, δηὰ δὲ ἴεσα ταξεγσοὰ τὸ Ὁγ 
Βορεγ, 885 Ὁμαγίοη, ἘΠ δη, δπὰ Ὀίοάογ. 515, Απά δ πῖρς ἤανα 
δαάαεὰα, {παῖ 1 16 ὁη6 οὔΠ6 ρϑου ἰδ ν Ἰάϊομβ οὗ ΤὝἠμονα. ; ΜΪοΝ ϑθεσηϑ 
ἴο τη6 ἰο ρῥγονε, (παῖ ἰξ 18 ἢοῖ ὨΓΟΡΘΟΙΥ δὴ Πεἰίοπὶςιἐςαὶ ἰάϊοτη (85 
Οδίακοσ δβιιρροθϑὰ 11), διιξ ργοῦθδον ἃ γεϊϊᾳυβ οἵ ΟτέεἊπέαὶ ἑάξοηι. 

1.458 Μαιῃϊδ8 παὰ θθθῃ ὈῪ ἴΠ6πὶ σμόβθη, δηὰ οἵπεγβ ῃδὰ ὑδεῶ 8ρ- 
Ῥοϊπίεα ἴο ἴΠε6 τηϊηϊϑῖγυ, 88 0.88 δηὰ 5149. 

1 ΤὨΐδ νίονν οὗ {Π6 βυδ)εοῖ ἴ8 δυρροτγίεα ὈΥ (Π6 ἔο]]οννΐηρ; δθἷθ 
δηποίδζίοη οὗ εἴθ. : ““ ΟΥἱ δ᾽ ποιηϊηΐθιι ταἰτζαγ, Ορροηϊτγ τηΐβδο 
ἃ θεὸ υἱ ἄεη. 48, 8. εἰ αα] ρδΓ ᾿Πομιΐπεβ τὰν, ορροηϊτυγ αἱ αυὶ 
ῬΕΓ Β]ἴυπι ταϊἰαγ, αἱ ΗΕΡ. 7, Φ8. Μαιι ἢ ΐαβ εἰδοίυβ ἔυε Αοβίοϊιι 

"ἃ [60 γΡεῦ Βοιηΐηεβ8. Τίζυβ εἴ [λιοα8 οἰδεῖ ἔπογαηῖ ἃ Ῥαιΐο: Ῥαδιυ 
γΕῸ εἰβοῖι8 οοὲ μὲ Οἢσίβίαηι, δἀθοαὰς ἃῦ 'ρ60 μαΐγε, ηυΐὶ βίτυπι ἃ 
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δχρίδίηβ : ἄνωθεν, ἀπ᾽ οὐράνου. 1 ἰ5 για ΄ τπαὲ ἴῃ ἐΠ6 
Αοῖϑ 18, 9. 6 ἅγβ (ο]ά (πὲ [86 ρῥτορβεοίβ δὲ Απέϊοο 
ἰδιἃ δηῃἀ8 ὁπ Ῥϑὺὶ δηὰ Βαγῃαθδβ, ἔοσγ τ τοσκ οὔΠ 6 
ΤΩ ΠΙΒΌΓΥ, (ΟΓ ταί οΓ οὗ ἃ τι ϊπἰβίγυ ; ἔοσ ἴξ νγᾶ8 ἃ ρατἐϊ- 
οἶα ΜΟΥ, Πδιη6]γ, ἃ ἰδρυϊδίίοη ἴο Ογρτυβ, ὅς.) 
(ὅβ8β (6 ποίβ ἔβθγθ.) Βυϊ (θη (Π6 Ἰαγίηρ. Πδη 45 οῃ 
ἴλατὰ νγὰ8 ἀοη6 δἵ ἴῃ δϑρεοοϊαί οοπιπιαπα οὗ (6 Ηοῖψ 
ϑριγὶε, Τὰ 10 15. βαϊα : εἶπε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιον" 
᾿ΑΦορίσατε δὴ μοι τὸν τε Βαρνάβαν καὶ τὸν Σαύλον εἰς τὸ 
ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτοὺς. Απηά δἷ ν6Γ. 4.. οὗτοι μὲν 
οὖν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ἁγίους ΒοΒ1468, 
[Πδὲ νγγᾶ8 πἰηῃθ γϑᾶγβ δον Ρδὺ} 8 σοηνογβίοῃ. ΤΉ Ϊδ, 
{πογθίογθ, ψ1}} οηἦν ὑγονα (σἱιδὶ ᾿πάθοα 18 στϑιηδγκοα 
Ὀγ (6 δηιθηΐ (οιημπηρηίδίοΓ8) ἰπαὲ (Π6 Ηοΐὶν αμΒοβὶ 
15 (6 βαῖηδ ψ ἢ (Π6 ΕΔίΠοΥ δηά (ἢ6 ϑοη. 

1. πατρὸς 18 [ὉΓ τοῦ πατρὸς, [Π6, οΥ 5, Εαίπογ. Αἰ (Π 6 
ΨΟΓΑ8 τοῦ ἐγείραντος αὐτὸν ἐκ νεκρῶν, ΚΟΡΡΘ 5ΓΔΏρΈΪΥ. 
βίυ 0 68; Δηα ΒοΟΙρΘΓ σδηηοί 566 ΨὮΥ πηθηςοη μου ]α 
ἤδγα 6 τηδάρ οὗ {{|ὸ6ὸ γοϑυγγθοίίοη, υ}}688 {πὲ [Π6 
Αροϑβεῖβ (ΠΚ6 δῖ. Ῥείθγ) οπηῖβ ἢο ορροτγίαη!ν οὔ Ὀτίηρ- 
ἱηρ' ἴο ἢΙ5 ΟΜ τηϊη4, δηά {ἰδὲ οἵ οἴ γβ, {Π15 ἱπηροτγίδης 
Ῥαγίιου αν. Ὴ8 το δ ΓΚ ἢ88, 1 {Π1η1Κ, τσ γαῖ, 
85 [48 [86 [Ὁ] ον ίηρ οὗ [Π6 βᾶη6 ἰραγπθα (οιητηθηΐα- 
ἴοΓ, [Πδι (Π6 ΑροΞβ116 8119 {Π||8, ἰὴ ογάϑνὺ (Πδί (δι τηοβς 
1Πυϑίγιουβ ργοοῦ οὐ {π6 αἀἰρσΏΠΥ οὗ ΓΟ γιβὶ δηά οὗ δἰ5 
ον οἷῆοο, σοηΐδγγαὰ Ὡρο ἢϊπὶ Ὀγ Ογῖβί, σης (Π6 
Βειίοσ Ἀρρθᾶσ : 8ἃ}} ἰθῃηαίηρ ἴο ΓΟΡΓΘ88 (ἢ6 σα ΠΊη165 
οὗ 18 δανύβασίθβ, ὙὯο σϑργοβθηΐθα ἢϊπη 88 8ὴ Αροβϑ- 

᾿4ἰ6 π ΓΕ οὗ ηιθη, δῃὰ ψἱμουέ 1) ἐυὲπο ἀρροϊηξπηοηΐ. 

τηογίυϊδ γτειιοεηο ἀδεηοηβίσγανιζ, 86 111} οὐληθαλ ρο(οδίϑίεπη ἀ66 1586, 
εἰ ογχηηἶΐδ, 405 ἀρετῖὶ γαία παῦε. Μδηϊεβῖυ διιίδπλ οβί, ΒΝ] τι 
ἘἨεῖ, φυϊ ποτηϊηΐθυβ Ορροηΐϊυγ, 6χ ποπλίῃυπι σομαμηϊ βογία οχἰγὶ, 
δάεοχιδ ΠΟῚ ΤΩΘΓΌ ΤῺ ΒΟΠλΠ6Π), δε αἰνἰηϊογίβ πδίυγεθ 6586.᾽ 
5: ΤῊ 118. 18 ἴα σοτημηθῃοειηεηῖΐ οὗ ἰρηβῖ, Ερ. ἴο ἴῃς Ῥῃ δά. ς, 1. (εἰϊοα 
γ᾽ Βοτρεῦ) : Ὃν ἐπίσκοπον ἔγνων οὐκ αφ᾽ ἑαύτου, οὐδὲ δι’ ἀνθρώπων, 
κεκτῆσθαι τὴν διακονίαν. ΒΟΥΡῈΓ 8150 σΟΙΏΡΕΓΟ8 9οδθρῆ. Αηΐϊ. 14, 
ᾧ, 6. καὶ Δέλλιος ἑτερατεύετο, λέγων οὖκ ἐξ ἀνθρώπων αὑτῷ δοκεῖν, 
ἀλλὰ τινὸς Θεοὺ γενέσθαι τοὺς πκαιδὰς. 

ἃ 1 νγδϑ οἢοῆγ ἱηάἀεδοὰ ἱπιθηἀθα (85 ι180}8}} ἴο πἷηϊ δἱ ἴΠ6 δυρ6- 
τἱοσγ οὗ {παῖ τε! σίου τυ ΐοι ῃδὰ ὑγουρθι Π16 δηα ἱγηπγουδ "ν 0 
᾿ἰρῆς, ονοῦ ἴῃ6 ἰδνν, ἩΠΙΟᾺ Βα ρρΠ οαἃ ἢ βοΐ μορε8. 80 Οἴγ8. δηὰ 
ὙΠΙΘΟΡΏΥΪ. , : ! 
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. 88, καὶ οἱ σὸν ἐμοὶ πτιάντες ἀδελφο.. 11 πΒαΒ ὈΘδη τηυοἶ' 
ἀϊδουβδοά ἐοῖο διθ ποῖ τὩϑϑηΐ ὈΥ οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοὶ. 
ΤΒαορίπίου οὐ ἐπ δηςἰθηΐ δηἀ δὴν δ Πδῆϊ πο θση 
Οουπδηίδίοῦβ, ἃ8 Ρϑγ., δι)., ΒοΖα, ΠῚ ΓΌΥ, 
Κορρο, Βοβοη., Ποάάν., ΜΙ. 86 15,.}845Ρ18, Δ ἃ ΟἴΠΘΓ5 
8. ἰδαὶ 11 ἀοῃοίοθβ δα δγοέλο)'" ηιϊηδέθγ 8 ὯῸ ὝΘΓΟ 
ψ ἢ πῖπ. ΑὨὰ [ἴ 15 ἐγ] Υ τοπιαγκοα Ὀγ Κορρα, {πὶ 
ἴὉ πὸ οἴπογ Εριβι]8 ἃγὸ σεποραΐ (ἢ γιϑείδηβ υπιτεἐ ΜῈ ἢ 
Βιβο ἔ Ἰὴ {Π 686 ἐπιγραφαί. Τἤυ5 ΔΆ 1 (ογ. νὰ δᾶνα 
ὁ ἀδελφὸς ἴοῦ 8 ὁγοίϊιεν πιϊηϊδέεγν., ΑὩά 80 9 (ΟἹ. ὁ 
Τιμόθεος. Αἱ ῬΠΠΙΡΡ. ἢ6 δϑϑοοίδίεβᾷ: ΤΙ ῆΥ ψδουΐ 
δα ρ “ τὴν ὑγοῖμογ." Αἰ (ο]ο0858. [8 δά 48 καὶ ὁ Τι- 
μόθεος ὃ ἀδελφὸς. Αἱ 1 ΤΠ6Βθ8. δῃὰ 2. Τἢο85. ῥβι!}, 
Τιηηοίδγυ, δηὰ δι] νδῆι5 ἅγὸ δϑϑοοϊδίθ. ΑἹ! (ἢ5 βθο8 
[0 ΒΌΡΡΙΥ ἃ βέγοηρ' γθᾶβοῃ ἴογ δάἀορίϊηρ' [ῃ6 δῦονθ 1π- 
τογρτγείδοη. Βογρεγ, οσσθνοῦ, 0 ΒΡΡροτγίβ ἴδ ορί- 
πίοῦ οὗ βενογαὶ τδοάθγῃ (ὐοσηπηδηίδίογβ, (μὲ Ὀγ ἀδελ- 
οὶ 8.6 τηδδηΐ 81} [6 (Πγχιβιίδη9 ὙΠ γα Ραὺΐ νν 88 γϑϑὶ- 
ἀοηί, ἰτεδῖβ {Π18 ἃ5 ἃ ΝΟΥῪ ΨΘΑΚ ἀρρυθϑῃῖΐ: ΤΠουρῇ ἰΐ 
5 ΒΌΓΟΙΥ [ἌΓ ΒΙΓΟΠΒΟΓ τἤδη [8 οσση, [παι 6 Π4Π16 15 
οἴὔθη υϑεὰ οὗ (ἢ γβιίαῃβ ἰῃ σοῆθσγαὶ : ψ] ἢ ψ|}} 
Ρουθ 11{{16, 88 πο. εσϑιηρῖθ οδη 6 δἀπη θα 0 Ὀ6 
ΔρΡροβίῖϊε θυΐ οὔδ ἐουπά δἱ {πὸ οομεπιοποοηιθηέ οὗ δ 

56:16. Βοϑίαθϑ, ψῆογο ἄοθβ ϑ8ι. Ῥδὺ] ο8}} {6 
Εἰε εἴδη οὗ δὴν ρΐἶδοθ ἴῆ8 ὑγθίμγθη τοῦο αν εοἰέᾷ 
Ἀ6 Απάὰ σου]ὰ ποῖ βυοῖ δη δχργοββίοῃ Β6 ΠδΓΒἢ ἢ 
Ἡ Βογθδβ ἰη ΡΒ]. Φ, 21. ψα πανὸ ἐλιδ ὑϑνν δαρν δ ϑϑΊοη οἱ 
σὺν ἐμοὶ ἀδελφοὶ, ἩΓΕ 10 κερδέ τηθϑη Ρ80}᾽5 ΘΟ] αρ65 
(Βοὴ ψὩ τ ὨΠΠῺ ; δ:ποθ ἴο 1 185 δι )οϊποα (ἢ6 ρσϑηοσαὶ 
ΘΧρΡγαβϑίοη καὶ πάντες οἱ ἅγιοι. [{ 15 ἔγινοίοιι8᾽ ῸΣ 
Βοῦμοῦ ἰο δδῖίκ, ΨὮΥ βῃοιυ!α ἐμ (γι διῖδηβ ἢ σομογαὶ 
ποέ Ὦθ Ἰοϊηθα ἰη ἃ 88] υἱδίίο ἡ 71αέ πὸ ἂτὲ Ὠοΐ θουπά 
ἴο δῆβνγοσ. ΝΟΙΠΘΓ 18 [15 ὈΓΟΡΘΓΙΥ ἃ δαίπέαέίζοη, Ὀυΐ 
ΓΑΙΒΟΓ δὴ αὐάγοε5. ΑΒ 1{{π||6 ἰο {Π6 ῬαΓροβα ἰ8 ἰΐ ἰο 
ῥοδ6 8 ψ᾿ ἢ (ἢ 6 ᾳιοδίίου, ψἢο 6 γα ἢ 6586 ἡ διϊναῃι8 
8η6 Τιηοίδειι8᾽ δηὰ 1 6δο, ον σδὴ ἴμεν μ6 Τα] δά 
αἰδῇ [τ 18 ποῖ, 1 νου] Δηϑοσ, ἱπιργοῦδ]6 (δαὶ [6 Γα 
οΓ (48 ΜΙςἢ46115 {Π]}Κ8) πιοῖ : δηὰ {Π6 ἴεγιι πάν-. 
τες ἰ8 ΒΟ ΘΠ Π268 ἈΡΡ Ϊο ἕο οἷν ἐΐγεξο οὐ ζϑμηγσ. ἘΒ6- 
81465, 1 τὸ σοηϑιἀογ (ἢ6 δϑρθοίδ! ριιγροβϑα δηὰ ἱπέβϑε 
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ὉΓΠ6 ΕΡίβι] 6, γα 8})41}} β86 {Παΐ 1: 18 (ὯΓ πιοῦθ Ῥγοῦρδθὶδ 
(μὲ ῬΑ] τηθδηΐξ ὕὑὈσγοίῃο Μιηϊβίοσβ (ἤδη Ὀγοίῃος 
ΓΟ γι βιϊδΏ8. ΕΣ, 85 ΤΠΘΟΡὮΥ]. ἰσυ Υ οὔβογνοξ, ἐπειδὴ 
διέβαλλον αὐτὸν ὡς μόνον ταῦτα κηρύττοντα, δείκνυσι νῦν 
αἷς πολλοὺς καὶ ἄλλους ἔχει τῆς γνώμης Κοινωνούς. 
(Εευμηθη."" 866 480 (ἤγγϑοβί. Απά ἴον {ΐβ γϑάβοῃ 
Β6 [848 θϑθδη σρὮ{γ βυρροβοα ἰο αν δϑβοοίδίϑ 
ΘΟΒΠΘη68 τ! (ἢ πὶ ἴῃ ἢ 8 ἢγβῦ δηὰ τηοβί οὔ) βδίογΥ 
ἘΡίβι|6 ἴο {πς (ον 48. 

Ταῖς ἐκκλησίαις τ. Γ. ΚΟρρο δπᾶά Ἐοβθημι. οὗ» 
86Γν6, (δι δι. Ραμ] ἀόθβ ἢοΐ β88Υ (0 εσδαέ οσὨυτοἢ 65 
οἵ Οαἰαδίία (88 οὗ Απουγία, Τανία, Ῥϑβδίηιβ, ὅζο.) (Π6 
ἘΡΙβ01|6 18 δα ἀγοββθα; δηᾶὰ ἰἢδί᾽ ἢ τηθηϊοηθα ἐῤαέ 
οἰτουπηδίδηοσσ ἴο {{Π|6 ὈΘΑΓΟΣ οὗ. Απα [Ιη (ἢ 8 νίονν 
{π6 Ιραγῃθά (οπιιηθηίδίοσβ σῆς ἰᾶνὸ δάἠιιοοά 
Ἰπαυογά. 7, 9. καὶ οἱ μὲν χοντο φέροντες, οὗς ἀπέστειλε, 
τὰ γράμματα καὶ ὅσα ἔδει αὐτοὺς εἰπεῖν. Απᾶ {γΓΕΠΟΓ 
ΟἿ : ἥκοντες ἐς τὰς ̓ Αθήνας οἱ παρὰ τοῦ Νικίου, ὅσα τε ἀπὸ 
γλώσσης εἴρητο αὐτοῖς, εἶπον, καὶ εἴ τίς τι ἠρώτα ἀπε- 
κρίνοντο, καὶ τὴν ἐπιστολὴν ἀπέδοσαν. Βιυΐ, ΔῖοΓ 4}, 
εἶδ ΟΡίπΙΟΏ 18 πηίουπαάρα δμὰ νἱβίθηδσυ. ΒΥ ταῖς 
ἐκκλησίαις ἃτ6 ἀου 16 88}γΥ πηϑϑηΐξ αἰξ [ἢ 6 συ ΓΟ ἢ 68 (88 
ἰηἀοοά [ῃ6 ἀγέϊο!α γϑαυγ68), αἷϊ οἵ νοῦ τοϊρδς Ὀ6, 
ἸΏΟΓΘ ΟΥ 1688, συ] γ οἵ {86 ἴΔ.}18 (ἢ Δροϑίίδ ραγροβαβ 
ἴο σοτγτθοῖς δηα (] {δίῃ Κ) {π6 ομγβϑίοη οὗ πδιια] 
οΡ ἐΒοίβ, τῶν ἁγίων, οὐ ἀγαπήτοις, ΤΏΔΥ 06 οοπεϊάἀογοά, 
ποί (ἢ ΚΟΡΡΘ) 88 αοοϊ οηΐαϊ, Ὀυΐ τἸπέεπέϊοηαΐ ; δηὰ 
(45 (ἢ εγϑ. 4180 βυρα8ι8) βΒδθῆι ὕο βΒανοῦγ οὗ (Π6 σδ- 
ϑεγυθ ΜὨϊοῆ ἰς ψῶϑ ῬΓΟΡΕΓ ἰοῦ Ὠΐϊπη ἴο 8580}116, ΟΠ. 
δανίηρ (0 τοῖο τῖναὶ ΠἸΔΥ Ὀ6 (4116 ἃ γεργοἠδηδοῦν 
Ἐρίβεϊα : ἴὸσ (ᾳ(8 Μίσγσ. [θα 8408) ““ἢ6 ἀθαϊδ' νϑγν 
τοῦΠαγ ΨΈΠ {Π 6 .η.᾿ἢ 

8. χάριφ ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ πατρὸφ, καὶ Κυρίου 
ἡμῶν Ἰ. Χ. Α ἴογιῃ οὗ βαϊυϊδίίΐοη ἔγοχαθηΐς ἴῃ δὲ: 
ΡῬαι}}5 Ερ βεῖθϑ, απηὰ Ὀοίῃ ἴω σοποίγαιοιοη δη 86:26 

- Αηὐ δὸ Ἐοϑεπ. “ Ηοε δυάδι Ῥδυλι5, αὐ δυοίοτ ἰδ εἰ δεπι 
ἀοοίεῖπε5 διε αδεγοηάδω, φυΐρρε δοοῦῃ ἰῃ 86 οδαβθὰ εἰ δάνεγι δία 
᾿θοηθοπ 65." : ; 
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οτπίθα οἡ (6 Ηδρτ, πιοάθ]. Τίιιβ ἀπὸ Θεοῦ πατρὸς 
σογγαβροπᾶβ ἰο ἵΤΥΤΙ ΣΠΘ ; χάρις ἰο ἽΩΠ ἹΠ; δηά 
εἴρηνη ἴὸ Ἐῶ. ΑΟΙαβοιοαί. δυίθογ πουὰ ἢανα 
τις Παῦλος ταῖς ἐκκλησίαις χάιρειν. (Κορ. δηὰ 
Βοτροτ). 

Ι οαπηοί ἅργθα ν] ἢ Κορρθ ἴῃ γεραγαϊηρ χάρις δηά 
εἰρήνη ἃ5 1 ἴον (6 ὨδΡΡΙΏ688 δηὰ 16 θθηθῆϊς 186. 
11 βῃου ἃ σαῖμογ β86θηὶ ἴο ἀθηοίθ {δῦ ἔδνοισ δῃά 
Ῥεᾶςε νι Οοα ψὨϊοἢ 8 {π6 ἰουπίδίη οἵ 411 ροοά, 
δηὰ 186 ρἰεάρα οὗὨ 4}} δ]6ββϑίησϑ, δεα 186 ποίβ. οἡ 
ῷ (ον. 18, 18. 

4.. τοῦ δόντος ἑαυτὸν. ΒΟΓΡῸΓ (Δ Κο8 δόντος [ὉΓ παρα- 
δόντος ; ἃ8 Ηοῃ. 4, 26. Βρἢ. ὅ, Φ. Βαΐ {115 185 σοη- 
ἔουπάϊηρ ἴννο Θχργθββίοηβ ΨΏΙΟΝ ΟΠ Γ ἴῃ ἐλεδο το- 
βραοίβ, ἰῃαὶ παροαδ. 18 Δ8ΟΓΡ6α ἰο (ὐοά (ἢ6 Εδίδαογ, 
Δηἀ 5ῃού8 [ἢ8 ΜΠ] δηά ροοῦ ρῥίθαβυσα ; διδ. ἰο οὐ 
(ῃ6 ϑοη, 8η6 Βῆονγ5 15. ΓΕΔΑῪ δοαυ! 686 ηςθ6, δηἀ ρογ- 
δοῦ Μ1ΠΏρΡΏΘ58.. δὸ ἴῃ Μαίξ. 20, 28. δὰ Μδακχκ 10, 
1δ. ἴδ 8 5814 δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ 
-πολλών. .. ᾿ 

4... ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν. Τἤ686 ψοΓ8 ΘΧΡΓΟΒ8 
(Π6 ρμγροδο οἵ ἢϊ8 γἹϑ] ἀὴρ Ὠ 861 ὕΡ ἰο ἀδαίῃ. ΕὸῸγ 
ὑπὲρ (το ϑραςῖ [148 δαϊεα περὶ, ἔγοη ΤηΔΏΥ δπίϊθηΐ 
Μ5Ν., βοηπα Εδίῃογϑβ, Γηδβοάοσγοί, δηὰ ουμηθη. Οη 
οἰ(Πον γοδαϊηρ, ἱπάἀθοά, [ῃ6 5686 15 Τη Ποἢ [Π6 5816: 
αυΐ ὑπὲρ 8661}8 ΠΊΟΓΟ βίρῃιῆοδηῖ δηὰ ἀργοοδῦΐο ἰο (ἢ 6 
δίγ]6 οἵ δέ, Ραυ!. Τών ἁμαρτιῶν 15 ἰΔΚοη ὃν Κορ. 
δΔηά Βἰοβθηπ). ἰοῦ τών ἁμαρτώλων, ὈΥ δῇ Πέξτεν 
Ιάϊοια ἔγοαᾳιθηΐ τη δογρίαγα, δια βομηθίϊπηθ8 864 ΟΥ̓ 
(86 (ΟἸαββϑιίοδὶ ψγιίθγβ, διϑίγαος ἴοὸσ σοῃογοίθ. Ὑοῖ 
[ἢδί 18 'ἴὴ (6 Νεὺνν 1 δϑίδιηθηΐς σοῃῇπηθα ἰο οογίδϊη 
δύιουϊαῦ τψογάβ, οὗ νοῦ (818 185 ποῖ οὔθ: δηὰ {ΐ6 

τἀίοιι σου λθγο 6 νΟΥῪ Παγβἢ, ΠΑΥ͂, ἰΠ86Π15810]6. 
Ἑὸοτ τῃυ8 ἡμῶν ψουϊα πᾶν Ὀδθὴ ρδοθα δεΐογθ τῶν 
ἁμαρτιών. ΤὮΒ ρῥγθβθηΐ ροβίτοὴ ΚΠ Υ 65} }19}685 (6 
σοπμηοη ἰηϊογργοίδίοη, ἡ Π1Οἶ), ΠΟΓΘΟΥΘΓ, 18 ΓᾺΓ ΠΊΟΓΘ 
ΦΡΤΘΟΘΔΡΪῈ ἴο 1Π6 β0ορθ οὗ (6 Αροβίΐθ, ψΒ]οἢ (85 
ΟἾγγ8., ΓΒΘΟΡΥ]., δὰ Τῃροάογοί βυμσροβί) νν88 ἴοὸ 
ϑῆον ([6 ναϑί ΒΡ ΓΙ ΟΣ Υ οὗ (Π6 Οο8ροὶ ονοσ {Π6 ΔῈῪ 
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ἴη γοβϑρδοί ἰο {Π6 οαρίαέΐοη 707 δῖη.Ἑ 1 αν Β6θη {ῃ6 
ΤΏΟΓΟ δηχίοιιϑ ἴο ἀοίδπα [16 σομπη πο 1 οΓργοίδίοῃ, 
δηά γοίαϊε (ἢ 6 πονοὶ οὔθ οὗ Κορρϑ δηά οἰἤϑιῖβ, βίποθ 
((βουρῇ [ἰ 18 βαι ἃ Ὀγ Βογρδγ ἴο γ᾽] ἃ (6 βδπΊ6 8686) 
ιἴ 185 σαραδίο οἵ ἰῃδί ρογνογϑίοη Ψῃ]Οἢ (Π6 δοσίη! 88 
ΠΟΡΟΓ πορίθοῖ 80 ΟρΡρογίυ ὺ ἴο 86 ψ| Ῥαβδβαρδβ 
σοῃηροίοᾶ ψῇ {η6 ἀοςσίτηθα οἵ 6 δἰομῃοιηθηΐ, 
ὨδΙΏΟΪγυ, ὈΥ Γεργοβθηςηρ [Π6 Βαηοῆϊ ἴο βἰηΐι! θη οὗ 
ΠΟ γι 8ι 5 ἀθδίῃ, 85 ανίησ Ὀ66ἢ ΟἾΪΥ ἴῃ {Π6 δταπιρίο ἢδ 
βοΐ {Ποῖ οὗ ἃ ᾿ἶδ οἵ νἰτίι6, 8δηα ϑυπ)ϊβϑίοη ἰο ἀδαίῇῃ 
ἴῃ [5 σΔιι86. Νανῦ, 1 βηΐ, [6 σγοδΐ (τοί ΠἰπΊ561 
(υπαςσοοιιηί8}γ) ζὴι ἰηΐο (18 ΘΓῪ Θγοῦ (που ρῇ οἡ 
οἴδογ οσοϑβίοηϑ ἢ6 [88 ΒΏΟ Ὼ ΠῚ πι561 δὴ ἀηθαυϊνοοδὶ 
ΒΌΡΡογίοσ οὗ (δαὶ ἰυηάἀαμηδηίαὶ! ἀοσίΓΠη6,) δηθα ἢ 
6 ΓΘ τριηδεῖκβ: “ Μοῖβ (ἢν ιϑιῖ τη] ο8 παῦροι οῇξδοίυ, 
ἢπης [η6Γ 4108, ἢ Δι] Γ8}1}15 ΟὈΘαΙΘη 85. ΘΧΘΠΊΡ]οῸ 
Ὧ08 ἃ ραοοδί8 δυβίγδῃδί, 1 Ῥεῖ, 1, 18. Ηργε γΥείβ. 
ΔΡΓΙ, ΘΟΙΏΡΑΓΕΒ 1 Μᾶς. 6, 44. ἔδωκεν ἑαυτὸν τοῦ σῶσαι 
τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ περιποιῆσαι αὐτῷ ὄνομα αἰώνιον. 

ΤΠ6 ποχί ψογα8, ὅπως ἐξέληται ἡμᾶς ἐκ τοῦ ἐνεστῶτος 
αἰῶνος πονηροῦ, βϑῃῆονν (Π6 ρμγ}ο86, οΥ ταῖῃον βᾷιημαϊ σαιι86, 
οὔ {8158 Βιιθη!5ϑίοη ἴο ἀδϑίῇῃ ἴοι ΟἿΓ 81:ὴ8.5 ΤΏΘΥ β6οπὶ 
ἴο Ὀ6 πιοδηΐ 1ηΠ γον ἴο γῆι ἰΠ6 5ἰδηάογβ οὐ 1096 
ψ ΠΟ ταργοβθηζοα {πΠ6 Αροϑβί]α 88 ργοδοῃίηρ ἼἽοηίηυ- 
ΔΏΘΘ ἴῃ 5[η, [ἢδί σγδοθ ρος δρουηά. ὅ6α ἔομ. 6, 
1. δπὰ {ΠπῸ ῃοίϑ. 

᾿Εξαιρεῖσθαι ἴδοτα ἀδηοίο8 υἱπάΐσαγο, ἰδόγανα, ΠΠ|κ6 
1:6Ὲ Ηροῦτ. 2, ἰη 15. 70, 16. δηὰ »ΟΥΤ, ἴῃ 76Γ. 42, 
11., Δη4 18 Βοπηοίϊ 68 50 ὑ566 ἰη {ἢ (]455164] ψΓΙΐΟΓΒ, 
88 (Δποηρ οἴδεγβ οἰοα ὈὉγ Μυπίῃ δηᾶ ῆεί5.) 1Ό8η. 
401. ἐξαιρεῖσθαι τῆς αἰτίας. Τ1,γΥ8. Ρ. 784. Ἑάϊοί. ἐξα:- 
ρεῖσθαι τινα εἰς ἐλευθερίαν. ῬΟΪΥΌ. 15, 42. ἐξαιρεῖσθαι 
τινὰς ἐκ τῶν περιεστώτων κακών. 

ἘΠΤΠΕ νογάβ οὗ ΤΠεορὮΥΪ. ἀγα 88᾽ [Ὁ]]ονν8 : "Ἔδωκε δὲ ἑαυτὸν, ἵνα 
ἀπαλλάξῃ ἡμᾶς τῶν ἁμαρτιῶν, ὧν ὁ νόμος ἀπαλλάξαι οὐκ ἴσχνε" 
πῶς οὖν τὸν ἀπαλλάξαντα ἀφέντες, τῷ νόμῳ προσέχετε, τῷ μηδὲν 
ὠφελήσαντι; Απά ἴδοδα οὗ Τῇηευάοτγεῖ, ἴΠπε80; "Εδειξε τὴν κατὰ 
νόμον πολιτείαν τῶν ἁμαρτημάτων ἀπάλλαξαι μὴ δυνηθεῖσαν, ἀλλὰ 
τὸν Δεσπότην Χριστὸν, τὸν ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενον θάνατον, καὶ 
τῶν τῆς ἁμαρτίας ὀφλημάτων τὰ γένος ἐλενθερώσαντα. 
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Βγυ ἐνεστώτος αἰώνος ἰδ τηοληΐ [88 ρίεεόπέ δέαέε οὗ 
δεὶπρ, ἐδὶδ ἰδε, Β116ἃ 85 1 18 ψιἱτἢ οδἰδιν, βίη, δης 
ΒΟΓΓΟῪ (8686 (ἀθη. 47, θ9.)» οὐ ταίμογ (ῃ6 δὲν ἐξϑοξ, Ἐ 
Βηα [6 ΠΙΙΒΟΤῪ σοῃβοαιθηΐ ὕροη ἰΐ. ΒΥ {68 (6Γπὶ 
τοῦ ἐνεστῶτος, 18 1αἸΓοοῦ Υ οοηίγαϑίθα {{119 ργϑϑοηΐ 
βίδίθ, οἵ 8 Π| 6,7 τ (6 Διΐαγα οὔθ, ἰὼ ψ ἢ ἢ. 8}} 
(688 804}} θ6 ψ|ραα ἔγομ δἰ] δογεβ ἴογ βνϑσ. 

4. κατὰ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, ὅζο. Βοτγρεγῦ ψε]}} ἰΓγδηβαίθβ: 
“6 Τίᾳ πἰηΐγαῃι ρ]δοιιαγαί [260 ; βῖνθ ““ὁχ νοϊυηίδία 
οἱ, φυὶ Ιά6ῃ) ὨΟΒΙΟΣ οϑί Ραδίθγ, ἔδοίυπι οϑί, υἱ «.65118 
ΟὨμγιβίυβ ὀχρίαγθί ροοοδίβ.᾽" δΔηά ΤΘΟΡὮγ}. Πρ Εν 
ΓΟΙΊΔΓΚΒ Οἡ 6 Βοορθ οὗ [86 Αροβίίε : Πανταχοῦ 
συντάττεε τῷ Χριστῷ τὸν Πατέρα, διδάσκων αἷς καὶ 

. αὐτῴ συνδοκεῖ, μὴ νομικῶς ἡμᾶς ἀλλ᾽ εὐαγγελικῶς πολι- 
,τεύεσθαι. ΒΥ θέλημα 18 ὨεΙα τηθϑηΐ φουά »έδθαδιιγε, 
εὐδοκία, . καὶ 15,1 (πηΚ, τοηἀογεά ουεη. 
ἢ. ὦ, ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων" ᾿Αμὴν [{ἰ 

18. οὐδογνθά Ὀγ ΤΠδορν]., ἰῃδῖ, βίγυοκ ψ τ {{18 
τηδρηϊυαθ οὗ [Π6 Ὀθηοῆϊ οὗ Οοα, {86 Αροβι]6 βφᾶῃ 

ΟΘΔΥ ΠΟ ΠΏ0Γ6, θυΐΓ σοποϊιἀ68 {Π18 ἢ15 »γφΐαος “ΔΝ ἃ 
ἀοχοίοσψ. Κζορροα τϑιγδγκα {πδΐ, ἴῃ {τοδηρς οἵ (86 
ἀϊνίηθ ψίβάομη δηὰ (ὐοὐ᾽ 8 Ὀοπμθῆίβ 0 τθῃ, [ἰ6 
ΑΡοϑ θ᾽ 8 ρίοιι5 66 ἢμ59 ἔγθαυθη! Υ Ὠυγαῦ ἔΌγἢ Ἰμΐο 

ἈΞ ΟἾγγ8.; ΤΒΘΟΡὮΥ., δηὰ [Ὡ6 οἴμοῦ αγθοὶς [ηἰογργείεγβ ἐχρἰϑίη ἰΐ 
᾿ τῆς πονηρᾶς (48 οι. 12, ἀ., 1 (ον. 2, 6.) ; νυν7νϊο σοτηθδ ἴο τωυσἢ 
(Π6 βδῖη6 (Ὠίηρ; ; πουρὶ ᾿ξ 15 Παγὰγ δαἀγαϊ θα Ὀγ (6 νγογβ ; δἴῃοβ 
“δυ9 ("δ ἀγεϊεῖδ νου ὶ 6 ἐῃἰϑραηβί Ὁ]6 δέϊογ αἰῶνος. 

Ἱ Καρρε οοπίραγεϑ (μ6 εν δ ρὮΓαΘΘΒ ΤΠ ΠΟ, ᾿ΒΙΟΒ τοθαδί 
1Π6 {1πη68 τῃαϊ βου] ἃ ργεοϑάδ ἴμ6 σοημηρ οὗ 6 Μίοϑϑιδῖι, 8 δίβῖε οἵ 

ὁ ΘΓ ΠΥ Δ τλΐίβεγυ, δια 327 ἘΘΡῚ,, νυν δίς ἀδποῖδά {παῖ νοὶ, ἀπτίηρ 
“(6 τεΐρ οὗ {πὸ Νεβδίδῃ, δῃοι ἃ Ὀγίηρ' αἰ ἴς ἔτθεάοαι δηὰ ἢδρ- 
. Ῥίποβα οὗ ὄνθεν κΚίρά, Τηΐδ ορίηἰσι ἰδ ὨΦΑΡΥ ἴΒ8 δά ἃ9 (μμαί οἵ 
ι ϑοδβοείίς., ψπὸ ὀχρίϑὲηθ (5 ρίγαϑε οὗ ἔθ ἰΐωιοβ οὗ ἴμ6 ΟΙὰ Τεϑία- 
ταθηῖ; δηὰ ἴῃς νόογὰ πονηροῦ, ἢδ ΓΕΠάΕΥ8 ἑἰαῤοτίοιι, τείεγτίρ᾽ ἰἃ (0 
{π6 γοῖκα οὗ σεγειμοηΐεβ ὑηΐίογ ποῖ ἴμπ6 7εννα Ἰαδουτεά, Απῃά 80 
αἰϑ8ο [οΚὸ. Βιυΐ (6 Οαἰαιίΐδη8 σσογο Ὡοΐ “εῖσ5, αηὰ οουἱὰ ἠφῖ ὃ6 

"δαὶ το ὕ6 ὕπ6ον (εξ ἀϊδρεηϑαϊίοη ΟΥΠ 6 ΟἹὰ Τεβίδιπδηῖ. ἷ σαπηοὶ 
᾿δαϊ Ὀσεῖ 1.686 Ορί[ἱΟΏ5 88 νἱβίοῃδσυ δά ππέοιμάεα : ἀπά 
αἰῶ» ἰδ 50 οἴἶϊδῃ βδυποηγγηουβ ἢ κόσμος ἴῃ 86ηθι ἀεϊογίοτί, παῖ 
Ι ταῖπὶς ἢ Ἀοάάτ. ἐδαῖ ἰΕ νοῦ] θ6 νὸγ Ὁπτοαϑοηδθα ἴο Ἡταϊ 60 

. ΔΝ] δηὰ ἐχργεϑεὶνα ἃ οἶδϑθα ὉΥ͂ 80 ὩΔΡΙΟΥ ἀπ Ιηἰογργείδισῃ. 1 
- Ἔδῇ γεοορηΐδο πὸ ἔσχον 086 οὗ [δ6 9 θὰ υγγναΐδϑ ίδαη (παΐ οἵ (86 
ἴογτα ΠῚΠ ΩΨ. 
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ΒΟ ὈΓΔΆ1868 : 48 Βοιη.1, 925. 9 (οτ. 11,31. Ἐσβϑηπι. 
{πη Κ8 (δὶ ([Π6 ἀοχοϊοργ ἰ5 υϑοα (ὁ βῆονν ἰδὲ {86 
ἔγαα δσοποῦγ οὗὨ Οοά 18 ποὶ αἰ ηἰδηθα ὈΥ {Πϊ8 ἄἀοσ- 
{ΠῚΠ6 οἵα δανίοιγ, θυΐ ταῖμογ ᾿πογοαϑθά. Βυΐ {}18, 
ψ ΠΟΙ νοι] σϑααΐγα Δῃ διρἢδβὶβ ἰο 6 ἰαἸἃ οἡ {Π6 
ΔΓ(ΙΟΪ 6, γ16145 ἃ ΝΘΓῪ ἢαγβἢ δηά βἰσαϊηθά 86ῃ86. 

θαυμάϑω ὅτι--- Χριστοῦ, Ἰὲ 18 τοιματκοά ᾿γῪ 
Βογρεῦ: “Οογηῖαγ ἰη πος νογϑιι ἰον αι 95 οἱ ἱησοη- 
βίδῃς: (ὐδἰαΐαιτιηι Τοργθῃθηβίο, οχ ἐδγνἀὰ ρῥγοξδοιὰ 
τηθηία, Οὗ γαὶ {πγρι τ! Π 61 ; δδὲ Ὠϊγτη ἱποοπεΐδῃ- 
[18 μέγιστον ὀνείδων, αἱ «αἷ Πειηοβίῃ. δρυὰ 1Ρ0ᾶ8π. 
ἴοπι. 4..Ὁ. 961.» 
ὁ {Π6 βδθηβ6 οὗ {πἰ58 ράββᾶσε ἰῆεγθ 88 θῇ ἢο 

π|}6 αἸβφγθηςσθ οὐ ορίηΐοη. ὙΤηδ αἰ ΟΠ ΠΥ Πίηρο5 
ΟἹ τοῦ καλέσαντος, ΨΏΙΟΙ δοηδ τηοάογη (ὐομππηρῆ- 
ἰδΐογϑ, (εβ Ἰ)οαάγ., (αηάϊεν, αὐὰ Μάοκη., δῃὰ τγο- 
σΘΏΥ Κορρθ) τοΐὲσ ἰο Ῥαμέί. Βαϊ {νουρῇ {δδὲ 
τρις θ6 Ἰυδειῆθα (866 {6 ηοίο5 οὗ οάάτγ., Μδοκη., 
δηὰ Κορρθ), γοῖ δ8 (86 δχργθβίοῃ 15. βἰβουετα 6 Χ- 
οἰυβίνεϊγ υϑεὰ ο΄ Οοά, 1 σδῃποῖ τπ1ηκ {ποτα 15 ΔΩΥ͂ 
ΓΤΟΔΒΟὴ ἴο ἀσνίαϊα ἴγοιῃ [ἢ6 ορίπιοη οἵὗἁἩ [Π6 δης6ηξ 
84 τηοσβῖ τηοάσγῃ (οιηπηθηΐζαίοιβ, (Δη4 ἀῃηοηρ {Π 686 
γνείβ8., πιο [189 φονογαὶ ΠΠΠιισίγαιοη5,) παῖ 11 18 Π6Ε6 
Αἶθο 80 δρρίϊοσ ἃ. Μοβρί πηοάδτῃ8 Ψῆο δάορί {ἢ]15 
ἰηἰογργείδιοη ἴα ἐν χάριτι Χριστοῦ ἴοτ εἰς χάριν 
Χριστοῦ. Ο ([]5 βἰσηϊῆοδίίοη οἵ ἐν 866 ϑδιβίθυϑ. 
Βοχ. δῃά [ῃ6 οὔ [198 σοίθεγεα ἰὸ ὉῪ Βογῴζογ, ψῆο 
δάάιςεβ 88 Δη δχδηρία Αςἢπιεῖ Ομπεῖγ. 1, 98. συνεκά- . 
Ἅεσε πολλοὺς ἐν τῷ γάμω αὐτοῦ, ΨΏΘΓΕ ἢ6 ἰΔ.(65 ἐν τῷ 
γάμο ἴοτ εἰς τὸν γάμον, διιξ ψτοηΡὶν ; βίποθ ἐν ἰ8 ἐβεῖσ 
ΒΙΏΡΙΥ ἔογ αὲ; δῃὰ να πᾶν ποῖ ἐισκαλέω, ΟΓ καλέω. 
Ιηὐἀδοά 1 σαπηοί Ὀπῖ βαβροοῖ (Πα ἐν 18 ποί πηοδηΐ ΒΥ 
{πΠ6 Αροβιία ἐο Ὀ6 ἰδίκθῃ ἴογ εἰ. ε αν ἢεγὸ (1 
{πὲ ηΚ) ἃ ροριυΐᾶγ, δπὰ βοιηεν αὶ νᾶριιδ ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ, 
Δ οὗἁἨ νἡἤίοῇ {Π6 5686 δΒρθηδ (ὁ ἢανθ ὕθθῃ δ 6δ5ὲ 
8ε1Ζο ἃ ΌῪΥ (86 δηιζδηΐ (οπιηθηϊαίοτβι Τῆυ5 ΤἼδο- 
- το (ἢγγ8.. Θχρ] δῖ 11 : ὥστε δικαιωθῆναι ὑπὸ 

ριστοῦ, οὐκ ἐξ ἔργων, ἀλλὰ χάριεν ὃ μὲν γὰρ. Υἱὸς 
παρέχει τὴν ἄφεσιν ἐν χάριτι" ὁ δὲ Πατὴρ πρὸς ταύτην 
καλεῖ. Αῃηά 80 Κορρο, ψῆο σγϑῆάϑϑ : ““ 1)6ι.8, 40] 

ΤΟΥ͂, ΥἹΙ. Υ 
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(οη ΒΕΡΕΣ ὉΠΔπὰ πηϑγιιὶ ἀϊρη! δΐθπι, 884) εχ βοϊὰ 
σιαιὰ ΟὨγβὶ νοβ ροριυ πὶ 51:01 σάγιπὶ δάβοινϊι.᾽; 
Απά Βα αἰβδο σϑιηδγκβ: Ἔν χάριτι δΔοσοιηπιοάςίὸ δά 
ἰοἰ8 δορί βίο βα σοῃβ:} πῃ δααϊίυγ : ΟὨ ΓΙβ(18η1 Ἰορυτῃ 
Μοβαῖο. ἰθηδοίογοβ Βροῦηο γα νἱ ἀαρδηΐαν ρσγαίδη οἱ 
ρΡοῦ Ομηβίαμῃ 42, 21." ϑοιῃηβ [ῃἰογργθίαγβ, 45 (ἢ6 
δυγ., Εγδβιη., Οατοῖ., ἀηά Ὑιηγίηρα, γοίε {Π6 τοῦ κα- 
λέσαντος ἴο Οἠιγῖδέ, Δῃα τοηάογ ἐν χάριτι δεπὶ σπὲ, Βορᾶ- 
ταίθὶγυ ἴγοιη τοῦ Χριστοῦ, ἀη υπ]0Πηρ’ 1 ΜΠ τοῦ καλέ- 
σαντος. Βιυϊ (818 4068 ἴοο πηπΠσἢ ν]ο]θης6 ἴο {πΠ6 οοη- 
βίγυσίίοη ἴο Ὀ6 Δἀημτ64. ͵ 

1 σδῃηοῦ Ὀυΐ ποίίοςθ (ἢ6 οτηϊδδίοῃ οἱ τοῦ Χριστοῦ 
ἴη ἃ ἵν ΜΝ. δπά [δύ Εδίμογβ, νϊοῃ, ἰμουρῇ ἰἰ 
15 Δρργονβα ὈΥ τη ΔΠΥ πιοάδγῃ οὔ [168, ρΡρΘδΓ5 ῬαύΑ 
ΔΓΪ86ῃ 806]. “γοηι ὁπιοπἀαέϊοη, Ὠδτηοῖν, ἰο ργανθηΐ {ῃ6 
τηϊϑίακα οἵ σοπηθοίίηρ ἰε ΗΠ καλέσαντος... 

1 τὰυϑὲ ποῖ οὔ ἰο οὔϑογνο, {ἰϊ40 {}}15 υ86 οἵ θαυμάϑω 
Ὧδ5 θ66ῃ 1]πι8ἰγαϊοα Ὀγν ὙΥοί8. ἔγοιῃ {Π6 (Ἰ]458158] ψτὶ- 
(68. ΤῺ ΟὨΪΥ Δρροβίί6 ρᾳ888ρῈ6 18 Ὠ)Ιηδτοΐ.. Οταῖ. δάν. 
Ῥοΐγςο. ἰπϊΐ. πάλαι θαυμάϑω ὑμᾶς. Ηδ ταἱρῇΐ τηοΓγΘ 
ΔΡΟΥ ἰᾶνὸ οἱοἀὰ Τἤπογα. 8, 38. 6, 86. δηὰ 4. 86. 

Α58 ἴο μετατίθεσθε, 1 ψου]ά οὔϑεγνο, (μαι ἐδουρἢ 
ταοϑὲ οὗ {Π6 δαῦ]ν τηοάθγῃ (ομηθδηίδίογβ, δηἀ [50 
ΕἸβποῦ δηὶ Βδρῇμοὶ, ἴα Κα [Ὁ 1 ἃ ραϑϑῖυε 56ῆ56, γαῖ 1 
(ΠηΚ 10 ἢ48 Ὀθθη δοίοῦ Γοραγάθα Ὀγ Οἴοὶ!., Ὠγαϑίρ, 
Βοβοηι., δηα ΒοΙρῸΓ 85 οἵ {6 ηιδααϊϊθ υοῖσο. ἴ 
βίρηϊῆρ ργοόρθῦὶυ, δηὰ [ἢ ἃ ρἰἸγβϑςαὶ 5686, ἐο οὐαηρο 
ομδβ ρίαοο; πὰ ἴὸ Μὰ8 οἴδθη ιδ6ὰ (ΌὈΚ 8 τηϑίαρῃογ 
[ἈΚΘ6Π, 88 80Π16 {Π|ηἶ, ἴτοι Ρ᾽αυἹηρ δ ἀἴοθ, ΟΥΓ 6655) 
ἴο 55}, Ψ1.}} ἀπὸ οἵ εἷς, οἠαηιρο δἰ 465, ἃ8 ἴῃ ταῦ, ΟΥ 
ἴο σμδῃρθ ΟΠ Θ᾽ 8 ΟρΡΙὨΪΟΉ8, Δη(ἰ ρῸ ΟΥΘΓ ἴο Δ ποίει βθεῖ 
ΟΥ ΡΔΓΓῪ (ΘΧΔΙΉΡ 68 οὗ αἱ οὐ ψ] ἢ 86 868 τῇδΥ 6 
Βεθὴ ἴῃ εἴβ., Κορρθ, δῃὰ Βογρβϑγ), ΟΓὁὁ σθθογαι!ν, 
16 μετανοεῖν, ἴο σῆδηρα ΟὨδΘ᾿Β ΟὟ Ορίηίοη. 866 
Ἡρῦτ. 7.12, Τῆδ ἔογοθ οὗ 1ῃ6 ψογὰ ἤοσα 18, μους-. 
Ἔν γ, ποΐ ἴο Ὀ6 »γεδδθά Ὀροη : ἔοῦ, 85 Βοβθηῃ. μ6]]. 
οὔβογναβ, (που ρ ἢ [Π686 (ἨεἸβιίδηβ μδα ποῖ δρβοϊ οὶ 
τονο θά ,οπι Οοά, γεῖ (Ποὺ δὰ ἀδραγιοά ἔγομχ {ἢ 18 
ΠΟῪ αἰϊδροηπδαξίοη οὐ Οοά ; βἰλςα {πῸν Δα θεριιη ἴο. 
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τοὶχ 70 α᾽8η τί (6 ΟΠ γβιίδη στο] ρίοη, δηὰ (ἢ 
Πδά ρᾶ856 4 οΥΘΓ ἴο Δποίἢου γα]! ρίοη. 

ΒΥ ἕτερον εὐαγγέλιον, 1 τ 10Κ ἢ Βοτγρογ, 18 ταθδπέ 
ηοῖ Δρβοϊυἴο]ν δηοίῃον ἀοοίγὶηθ (83 ἰῷ 15 Ἐχρίδἰηθά ὈΥ 
Οστοῖ.), θὲ ἃ βογῖ οὐ πηϊχίασ οὔ (Π6 (σοβροὶ ψ ἢ δη- 
οἴδογ γϑ]ρίοη ηοΐ ΠΟῪ ἀἸδγθηί. 

ἡ. ὃ οὐκ ἔστιν ἄλλο᾽ εἰ μὴ, ἄς. ἼΠοΓΘ 18 ΠΟΙ ἃ 
βί!ρῃς ἀονΙαίίοη ἔοι {Π6 σεηθγαὶ δῶ ἐοφμοπαϊὶ, ἀπά 
βοιηδνίαὶ ΟὗἨ ΟὈΒΟΌΓΙΥ, ψ Π]Οἢ ΤΠΔΥ Ὀ6 ΡΘΓΠΔΡ8 1π|- 
Ρυϊεά ἴο τῃηοάοβίγ, ἀπ ὑδοκννγη 6855 οἡ {86 ρατγί οὗ 
1ῃ6 Αροϑι[6 ἴο ἀθα] ἴοο Ρ]δΙ ΗΪΥ ἴῃ ἃ πηδίϊοσ ψἤρθτα τῃ 6 
σγθα!ς οὗ {6 ἰὰνν οἵ Μίοβθβ ννὰ8 σοησογηρά. Τὴ 

᾿ ΟΡ ΒουΓΙν, ἤοψανογ, ἢᾶ8 ρίνθη οσοαβίοη ἰο ἀϊνογβέιυ 
οὗ ἱπιογργοίδιιοη. Τῆι8 βοὴ πιοάδγη (οπηηρηΐδ- 
ἴοτβ, ἃ8 ατοῖ., [οοΚ6, δηα οἴιογβ, γαῖ ῃογ ὉΠ ονίπρ 
(ῆ6 υϑαρὸ οἵ (Οἰασεἰσαἰ ἰπΔὴ ϑονἐρέωγαἑί ΡἢΓΑΒΟΟΙΟρΎ, 
8η4 νιουΐ 80ΠΟ]ΘΉΕΪΥ δάνογιηρ ἴο {6 βοορα οὗ 
1πΠ6 Αροβιϊθ, γηῆργ: "οὔθ ΓῈ8 ἴῃ 86 ἢαρϑί η1}1] 
8 φυὰπι, ὅτς.᾽" Βιιΐ, ἃ5 Κορμο ἂηἀ Βοβϑημῃῃ. Γθιηδσκ, 
1ῃ 086 Ψψῇῆο γθηον {π158. 4ο ποῖ βυ ΠςΊ 6 η1}Υ δἰΐοπα τὸ 
{Π6 ἀϑᾶσα οὔ [6 Αροβιίϊθ, νἤο Ἰοίη5 ρϑγίοίβ ἰο ροιϊοάς 
ΒΥ τηθ8ῃ8 οὗ [ἢ6 ρῥσγοποιιη τγοϊαῖῖνθ.Ό ὍΤηδ δηίθηΐς 
Οοπηηηθηϊδίογθ, Οἤγγβ. δηά ΤὭΘΟρΡἢΥ]., ΓΙ Υ τοίοσ 
1 ἴο 1η6 ρΡτγϑοθάϊηρ εὐαγγέλιον. Απαᾶ ΤΠΘΟΡΉΥΙ. 
οϑδυϑ εἰ οἰ] οννίῃρ; πιαϑίθ ΓΙ δηποίδεοη : ᾿Ἐπειδὴ τὴν. 
ἐαυτῶν ἀπάτην οἱ πλάνοι, εὐαγγέλιον ἐκάλουν, αὐτὸς καὶ 
πρὸς τὸ ὄνομα μάχεται, καὶ φησὶν, ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλο 
εὐαγγέλιον παρ᾽ ὃ παρελάβετε, ἕν γὰρ ἐστι τὸ τὴν ὀρθο- 
δοξίαν περιέχον, ὁ ἐγὼ ἐκήρυξα' εἰ μὴ ἤρα τινὲς τοὺς 
ὀφθαλμοὺς τών ψυχῶν ὑμῶν ταράσσουσι, καὶ ποιοῦσιν ἕτερα 
ἄνθ᾽ ἐτέρων ὁρᾷν, θήλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ᾽ 
Χριστοῦ. Καὶ μὴν, οὐχ ὅλον τὺ εὐαγγέλιον ἀνέτρεπον, 
ἀλλὰ τὴν περὶ τοῦ σαββάτου͵ καὶ τὴς περιτομῆς μόνον" 
ἐντολὴν παρεισῆγον' ἀλλ᾽ ὅμως δείκνυσιν, ὅτι καὶ μικρὸν 
παραποιηθὲν, τὸ ὅλον εὐαγγέλιον ἀνατρέπει" ὥσπερ καὶ ὃ 
τοῦ βασιλικοῦ νομίσματος μικρὸν τι περικόψας τὸ ὅλον 
νόμισμα κίβδηλον εἰργάσατο." 

Φ Τῆι 86 η86 ΤΔῪ Ὀ6 ἐδι15 φχργαδδβϑᾶ ς ““ πο οἢ (Βοννανοσὶ ἴδ ποί. 
ἈΠΟΙΠΟΥ (608ρΡ6}), πον ἰπάδοα τ Ουβρεὶ δἷ αἷ}, οσ ἰγυὰβ, Ὀυΐ," ἃς, ; 

Υ 
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ΟΥ̓Ν 18 δηὰ (Πς ρῬγδοθάϊηρ νοῖβα Τποοάογεοϊ ρῖνοβ 
(6 [ο ]ονσίηρ; ΧΟ ΘΙ] θηῦ ΡΔΓΑΡὮΓΑΒΟ : Αὐτὸς ὑμᾶς ὁ 
πατὴρ ὁ τὸν νόμον δεδωκὼς, εἰς τόδε τὸ εὐαγγέλιον κέκληκε, 
τοῦτο τοίνον καταλιπόντες, καὶ εἰς τὸν νόμον πάλιν δρο- 
μήσαντες, αὐτοῦ τοῦ κεκληκότος ἀπέστητε, καὶ τοῦτο δὴ κα- 

, ταλιπόντες τὸ εὐαγγέλιον, ἕτερον, οὐχ εὐρήσετε. οὐδὲ γὰρ 
ἀλλὰ μὲν δι’ ἡμών, ἄλλα δὲ διὰ τῶν ἄλλων ἀποστόλων ὁ 
Δεσπότης κηρύσσει" ἀλλὰ τὸ αὐτὸ κηρύττομεν ἅπαντες, 
ὅσω. τῆς ἀληθείας ὑπάρχομεν ἐρασταί, οἱ δὲ τἀναντία 
ᾧρονοῦντες, οὐδὲν ὑμῖν θεῖον προσφέρουσιν, ἀλλὰ τὰ θεῖα 
παραφθείρειν ἐπιχειροῦσιν. Ι 

Ἴ. εἰ μὴ τινές. Βαΐ, ἰῃ ἔαςξ, βϑοπι6 {Π6Γ6 8ΔΓ6, ὅζο. Οἱ 
ταράασοντες. Τα νογὰ ταράσσω, 8ἃ8 1 ἧδᾶνα οὔ- 
δονοά οη Αοἰ3 1ὅ, 24. β'ρη1ῆ6 5 Ργορδγὶγ ἴο δέϊγ (00), 
88 τη ἴῃ ψαῖϑγ : Ὀυϊ 1115 ΔΡΡΙΠΪ6α,, πιο ρὨΟΓΙΓΆΠΪΥ, ἴἰο 
ΡῬογίυγθδίίοη (ον λαγαϑ88) Οὔ [ἢ 6 τη1ηἀ, ΘΒρβϑοῖδ! ν Ὀγ (ἢ 6 
γοΓΡθα] γαργοϑοηίδίοῃβ οὗ οὐἰθγβ. Τῆυβ ἴῃ ἃ ζιοπτεά 
Ῥϑββϑαρο οὗ Αςί9 15, 924. ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις" ἢ ΘΓΘ 
866 (ἢ6 ποῖθΘ. ὅδ ἰῆς οἰαβ8ί6 84] ̓ νγ 6 Γ8 ι.86 ταράσσειν 
τὰν δῆμον, οὗ τὴν πόλιν. (866. 1ἢ6 Ὀδββαρεβ οὗ 1)]ΟΏγ3. 
ΗΔ]. δῃὰ Τειιοβίῃ. οἰζθά Ἀγ. ΥὙοάίΒ.) Ηρτγα [88 βθῆβθ 
18: ““ΠαΑΓΆ898 ὙΟΌΓ τ] 48 ΨΙΓὮ νη ἀουδὶβ8 ψῃΘΙΠΟΓ 
{π6 Μοβαῖς [,νν ἰβ ἴο θ6 τείδιηθά ἴῃ (6 ἀοβρεὶ οὗ 
ΟἸἾγῖβι." δὸ σαλεύειν ἰη Αοἰδβ 17, 18. ψἤδΓα 566 τῇ6 
Ὠοίθ. 

ἡ. καὶ θέλοντες μεταστρέψαι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χ.., “ δηὰ 
ψ ἢ νἰβῇ ἴο ρογνογὶ γου." 80 τἴῃ6 Ψψογὰβ ἃγθ ὑ808}}γ 
Ἰηἰογργοίθα : Ὀμΐ 1ζ τηιι8ὲ θ6 γειηδγκθα (ἢδι θέλ. 6 ΓΘ 
ΠΌΡοΟΡί8. τίμα γοδιί δα ὁπά τθδη δέμάψ δπὰ οπάθα- 
υοῖα ἴῃ. ον μεταστρέψαι βρη 868 Π ΘΓΔΠῪ ““1ἴο οὔδηρσα 
{π6 Βδίιγα οὗ δὴν (ἢΐηρ, ΌΥ 186 Ιηἰγοἀποίίοη οὗ βοπη6- 
{Ππιηρ 686. Νον 1ἢ ἐλὲδ Β6η86 {Π6 ῬΘΓΒΟΏΒ ἴῃ 41168- 
ἐἰοη ψου]ὰ ηοΐ ῃανα ἀδηϊοα {πΠ6 σἴδατρα: Ὀυΐ 48 {86 
1ειγοάἀυοίίοη οὗὨ δὴν {πίηρ ὁσέγαπεοια, ψ ὮΘΙΠος ἵζοπι 
Π6 1ν οὗ Μοβοϑ, ογ ἴτοιῃ {πὲ οὗ πδίυγο, ψιϊο ἢ 
[86 Ηροδίμθηβ [Ὁ] ον, τοουϊά Ὀ6 οογτιρέέης ἐλε 

Ἐοτν (παῖ ᾽6 ἴΠ6 τηρδηΐηρ; οὗ εἴ μὴ ; 88 ἰη Μαίί. 18, 4. δηά εἰϑεννῆεζα. 
866 861]. 15χ. δὰ (86 Ἰεαγηεὰ δι μογιιο6 σείεισοὶ τὸ ὃγ Βοῦρες 
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Οοερμεῖ, 80 ἴῃΠ6 Αροβίῖΐθ σάῃ ΟὨΪΥ τόδ (Ὧς ποι (ὁ 
Ὀ6 Δ Κοὴ 1 ἐλαΐ Β6η86, Δη4. 4150 ἰῃαί οἵὁἩ ονογέμγη; 88 
Μδοΐκ. τοπάθτβ. Τὴ ψογά 5 Γαγ νυ 80 υδοἀ ἰη {π6 
ΟἸαϑϑῖσαὶ ψγιῖογϑ ἃ ἔπι γείβ. [85 16 ΣΟ] ον ηρ Θχϑη}- 
Ρἷο ἤτοι Ατίβίοι. μοί. 1, 1δ, καὶ τὸ τοῦ Ἐξενοφάνους 
μεταστρέψαντα φατέον οὕτως. 

8. ἀλλα καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ---ἔστω. 
ἹΓδοάοτγοί, τὰ στοαὶ ἰδία γϑιηδγκβ: θερμανθεὶς ἐκ 
τῆς μνήμης τῶν ἐναντίων, καὶ τῷ δικαίῳ ϑέσας θυμῶ, 
ἀλλότριον τῆς εὐσεβείας καλεῖ τὸν ἕτερα κηρύττειν πει» 
βῥώμενον, καὶ βοᾷ. ΒοΙρθοῦ ἢδ8 ἤδγα ἴΠ6 [ο]]οσίηρ σὺ» 
Βογνδίίοη : “" ταν: ϑϑπηὸ Ῥϑυΐι8 σοϊιηΠὲ Θογ πὶ ο8» 
Ἰυπηη!45, 4υἱ, υὐ βυδη 46 ἰοβε Μοβαϊςᾶ ορί ῃοἤθτα 
ΒΙ8Ὀ1Πγοηΐ, Θδγαυθ 8118 ραγβυδάθγοηΐ, σοηίοπάογθηΐ, 
Αροϑίοϊιπι) βυ8πὶ 184Π| Ἰρβπι βθηϊθης8πι τυ 1586, 
Ὠδαϊ6, οἱ δηΐόα, [ἃ Ὠυησ, νἱπ εἰ οἰ σαοίδιη ΓΕ]1- 
Βίοη!β τιἀδ]σε5 Βυ ] ἴδηι 6886, ἀοσθγθ. 

᾿Αλλὰ καὶ, φωϊπίπιο; 885 Τ[ὯΚΟ 12, 7. Αμπὰά 80 ἴῃ 
(Π6 ΟἸαβ5οδὶ ψυοῦθ. ὅθ Βογροι᾽β Θχδιῃρ]65. Ἡμεῖς. 
ῬΙΌΓΆΙ [ῸΓ δἰπρυϊαγ, δἰζασ {Π6 τῇδ οὗ (ῃἢ6 ΑΡοΞβ1|6. 
ὙΠΕΙΘ ΠΙΑΥ͂ Β66Π) 8ΟΠῚΘ ΔΌΓΠΡΙΠΘ85 (ΔΓ 51 Πρ ΤΓΟΠῚ 
τῆς ἔδγνουν οὗ ἢ18 1η ΔΙ ρηδίίοη οἡ βυοἢ ἃ 80)6ς) ἰπ 
[Π6 ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖ ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ : Ὀυΐ 16 
σΟΠηΘχίοηῃ ἰβ βαιἰβίδοίου ιν ἰτασοὰ ὈγῪ ΟἾγΥβ., ν 80 
τσ Εγ (πη Κ8 {Πδὲ Π6 δά ἴῃ νον (ἢ6 ΑΡροβιῖθβ Ῥείοσς 
δηὰ ζδλπι68, νῇοδβθ δυϊῃοῦ Ὑ ψᾶϑ, πὸ ἀουθί, οἶδα 
Ροδάθα (ἐπουρῇ [256]γ0}ὺ ἴθ ὈΘΠΔΙΕ οὗ (Π6 τοϊδιηίηρ, 
οὗ 1Π6 τἰί68 οὗ [6 Μοϑαὶς 1κδνν : ἐπειδὴ δὲ καὶ εἰς ἀξι» 
«ματα κατέφευγον, Ἰάκωβον, καὶ Ἰωάννην, διὰ τοῦτο καὶ 
ἀγγέλων ἐμνήσθη, μὴ γὰρ μοι Ἰάκωβον εἴπης, ᾧησι, καὶ 
Ἰωάννην, κἂν γὰρ τῶν πρῶτον ἀγγέλων ἢ τις τῶν ἐδ 
οὐρανοῦ διαφθείρων τὸ κήρυγμα, ἀνάθεμοαι ἔστω. ΤῊΪΘθ 
88 ἀοποθ, 88 ΤὭΘΟΡΒΥΪ. σοιηδγκβ, ἵνα μή τις εἴπη, ὅτι 
διὰ φιλοδοξίαν τὰ οἰκεῖα συγκροτεῖ δόγματα, καὶ ἐκυτὸν 
ἀναθεματίξει. 

ἼΠΟΓα ἰ8 ρτοδῖ 6] 1 ΟΔΟΥ πον ἴῃ ἢ 6 οπιϊϑδίοη οἵ 
ἐπ παηιες οἵ [Π056 ΑΡοβί6β. 

11 τῶῦεῖ Ὀ6 οὐδόσνοα, (δαὶ 'π ἴΠ6 ποιβ ἐὰν ἢ 
αγγελος ἐξ οὐρανοῦ, [ῃ6Γ6 18 ἃ ΝΘΥῪ σοτηπηοῦ ΒΒΠΘΙΟΓΙΟΔΙ 
τὴρσήθ οὗὨἨ ἜΧρυθβθσῃ ; ΠΟΓ 15 Δξ Πθποθ (0 μὲ ἱπίδγγοα 
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[Π4{ {π6 Αροβι]6 ἱπιαρίηοα 10 88 βοββδι ῦϊΪ6 (ἢδί 8ῃ 
ΔΏρΕ] ἴτγοιῃ εἰ γῇ σουϊὰ οὐ ψουϊὰ τοδοῖβ ΔΥ ἀθο- 
1Γη6 δ νϑγίδησθ ψιῖῃ (ἢ6 (οϑρεοὶ. δο ΤὨΘορἢγΪ. δηὰ 
ὙΤπμοοάογοί: ἀγγέλων δὲ ἐμνημόνευσεν, αὐ τοῦτο ὑφορώμενος, 
μὴ τις τῶν ἁγίων ἀγγέλων ἐναντία διδάξη τῷ θείῳ κηρύγ- 
μᾶτι, ἤδει γὰρ ὡς αἰδύνατον τοῦτο ἀλλά διὰ τούτου 
πᾶσαν ἀνθρώπων καινοτομίαν ἐκβαλών. [τ ψ88. ἴοο 
Ὀοϊά ἴῃ Οτοί. ἴο ἄδην {π6 ἐπιροδαοὶ  ἐϊέῳ οἵ {π|8; δηά 
1Ἰπάἀ δορά 1 ψνογο ἔγπινοίουϑ οὐ [Π6 ργεβοηέ οσοαξδίοπ ἴο 
ἀἴϑοιι88 (ἢ6 αιαβίοη δί 8|}, δηα ρϑγῇδρ8 ἱγσγανογεοϊ 
οὗ ἀπψ οσοδϑίοη, 8ἃ8 ρᾶγίακίηρ, τοῦ ἐμβατεύειν ἃ μὴ- 
ἑώρακεν. : 

Εὐαγγ. παρ᾽ ὃ βι:ρηΗ68 ἴο ργεδοῇ ἃ ἀοβρεὶ υαγψίη 
το οὐγ ΟοΒβρεϊ, 1. 6. ἴο ρτγϑαςΐ {πΠ6 (σοϑρεὶ νἱῖΐ 
ΔΏΥ δἰτογαϊίοη. (8366 (π6 ποθ οἡ νεῖ. 6.) ἔογ ἴ Ἵδη- 
ποῖ δϑβθηϊ ἴο Δ ΠΥ πηοάδγη (ομητηδηϊδίογϑβ, ἃ5 Οτοί., 
Βοβθηιη., Κορρεα, δηὰ δἰαάβ, νῇο θηάθγ παρὰ σ0η- 
γα. δυο} σδηηοί αν θ6θη (Ὧ6 Αροϑι6᾽8 πηθδῃϊηρ, 
βίηςθ (ἢ6 ἀοςσίγΠ65 ἴῃ 4φασβιίοη σου] ποΐ Ὀ6 8414 ἴο 
6 οοπέγαγῳ ἴο [ῃ6 Οοϑρεῖ, τποιρῇ {πον ἀρέογὶογαέεά 
1 ὈγῪῚ {Π6 δαα!οη οὗ τΣἰΐ68 πο Ὀεσοπ!α ναὶ δηᾶ 
11561085. ΤῊ 5 ἀ1ἀ ποῦ αβοᾶρα [ἢ 6 ροηοίγαιίοη οὗ (86 
δη(᾽οηΐ (ὐοπηπιοηίϊδίοτβ. Τῆι (ουμηδη. δηα Τῆθο- 
Ρἢγ]. (το. ΟἾγγβ.) : καὶ οὐκ εἶπεν, ὅτι ἐὰν ἐναντία 
καταγγέλουσιν, ἀλλὰ κἄν μικρὸν τι εὐαγγελίϑονται, παρ᾽ 
ὃ εὐαγγελισάμεθα. Δὶα μὲν οὖν τοὺς ἀγγέλους ἀναθε- 
ματίσαι, πᾶν ἀξίωμα ἐκβάλλει" δα δὲ τὸν ἑαυτὰν, 
πᾶσαν οἰκειότητα. ὅ0 αἶδο Αὐυρυδίίη. ΤΠ υ5 {Π6Γ6 νν88 
ΠΟ οΟσοδίοηῃ ἰογ Μσ. 8᾽΄446 ἴο σϑθηβϑυζθ οὺγ νϑιβϑίοῃ 
“« οέπον ἐδαη." Οὐδον ἀοθ8 ἠοῖ Πρὶν οσοπέγαγϊεέψ, δὰ 
ἐλαπ ΟἿΪΥ ἱπηρογί8 οοπιραγίδοη, ἃ8 ἷ 8041} πα ϑοῖῃθ 
οἴδογ ορρογίπη οἵ ργονίηρ δηὰ ΠΠπ|δἰγδιίηρ. 

8. ἀνάθεμα ἔστω, “Ἰεῖ ἢϊαι Ὀ6 ΠοΙά ἰπ {Π6 στοδίαβε 
ΔΌΠογγθησα, δηά σὺν (6 ἢιρ!αϑί δηδίῃ θη: ἴπ 
θείηρ δχοϊυ θα ἔγοπι ἃ γοϊρίουβ βοοϊείγ. ὅ66 (ῃ8 
Ὡοΐθ ὁῃ 1 Οογ. 10, 22. δηὰ διις. Τἢθ8. ἢ ν. 

9. εἷς προειρήκαμεν, καὶ ἄρτι πάλιν λέγω. ΗδΓα 
6 ἢᾶνα ἃ γερϑετοη οὗ νῆδί ν88 8814 1 1τπ6 ργο- 
σράϊηρ νϑῦϑθ, (ῃ6 γθᾶβοῆ ἔοῦ ψ ἢ οἢ 185 βοισῇς θγῪ 
τῆς τηοάογῃ (οημηθηΐαίο!β 1 {ἢ6 ἀγίδηϊ δηα νϑβ6- 
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τηρηΐ ἰοιηρογαμηθης οὔ (ἢ6 Αροβί]ῖ6:. Βυΐ ἰξ 8 (1 
ἈΠ] Κ) Ὀοίίον δοοουπίαα ἔὸγ ὈΥ “ΤΏ ΘΟΡ ν]. {Π8 : ἵνα 
μὴ νομίσωσιν ἀπὸ θυμοῦ, καὶ κατὰ συναρπαγὴν ταῦτα 
εἰπεῖν, αὐτὸν δεύτερον αὐτὰ τίθησι, δεικνὺς ὅτι οὐκ ἀκρίτως, 
ἀλλὰ βεβαίως καὶ παγίως κύρωσας ταῦτα παρ᾽ ἑαυτῷ, 
οὕτως ἀπεφήατο. 

[τ 88 Ὀδθη πιδίίοσ οὗ ἀϊβοιβδβίοη πὲ {[πΠ6 Αροβ- 
4|6ὸ πηϑδηΐ ὈΥ προειρήκαμεν. ὙἼΠ6 τοοθηΐ (ομηηθδῃ- 
ἰαίοῖβϑ, ἃ8 Κορρα δηὰ Βογρϑγ, ἰᾶκα 10 ἴο γοΐθσγ ἰο 
5016 ρΓΟνΊοι5 Δα πηοηϊοη ΨΏοΝ ἢ6 δὰ δάάἀγοβϑοὰ 
ἴο ἰἢ6 (Οὐδἰαιίδηβ, ψῇθη ἢ το. Απᾶ ἱπάοοά 
ΒΌΟἢ σου ὕὃ6 [Π8 τ86 οὗ 6 ψογὰ ἰῃ ἃ (] 8881. 8] 
δυίῃογ. Βυΐ νεγὺῪ αἸδγοηΐ 18 ἴΠ6 υὑϑᾶρα οὗ [Π6 
Αροβίῖβ. Τῆι ἴῃ 4 (οσ. 7, 4. προείρηκα γὰρ 15 8814 
οἵ νῇῆδὲ ἰἰδὰ 7μ8ὲ ρτθοθαθά. ἡἀπα βοῇ β66ῃ}8 ἴο 
Ὀ6 {Π6 σᾶ86 ἴῃ ἰῃ6 Ὀιθβϑθηΐ ρ888Δρ6 ; 581η66 [ἰ{ τνγᾶβ 
ποῖ ἰΚοὶγ {πᾶὶ δι. ῥδυ] ψὰ8 ἰπθη ανᾶγα ἰπδὶ ἢΐδ 
ἀοοίγηθ ψου]ὰ αἴτογνναγάβ θ6 σοιγυρίοα Ὀγ 16 Ψὺ- 
ἀαἰΖεῖβ. ΤΠ]18 1 οΥΡγοίδιοη 15 Βυρρογίθα ὃν {6 ὁ 
δυϊοΥ Υ ποῖ ΟὨΪΥ οὗ (ἢ δηϊθηΐ θυ οὗὁὨ ΤΏΔΩΥ 6πιῖ- 
ηδηΐ ΠΟΤ [η[ΟΓΡγοίογϑ, 48 (γο]]., ατοῖ., δηα ᾿ Ἐϑί. 
Αἱ παρέλαβετε τηιιδῖ Ὀ6 υηἀογϑίοοά ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἴογ ἐδι- 
δαχθῆτε παρ᾽ ἐμοῦ; 85 ἴῃ Μαιὶκς 7, 4. (( οἵ. 11, 28. 
{πεῖς 866 {πΠ6 ποί68) 18,8. ΡΏ1]. 4, 9. ἃ καὶ ἐμά- 

ε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατες ΑἸΑ 80 ΤΡ) ἴῃ 
Ρχγον. 1, ὅ. 4, 10. 9οὈ. 22, 12. 

10. ἄρτι γὰρ ἀνθρώπους πείθω ἣ τὸν Θεὸν; Τἢδ Β6η86 
οὔτηοθσο ψογάβ 88 Ὀθοὴ ἢοΐῖ ἃ [{{|6 σοηϊτονοσίοα : 
8ηἀ πο ΜψΟΠάοΓ, σοηβίἀδγίηρ ἴἢ6 ΟὈϑουτγ. Τῆηδί (1 
σομοοῖνθ) ἢδ8 ἅγίβθη ἔγοιῃ (06 αυϊοῖ, δηα αἰπιοβί 
ΔὈτιρί, (δ δι το ΜΝ ὨΪΟἢ 18 ποσὰ τηδάθ ὈΥ τΠ6 ΑΡροβέϊβ. 
ΜδΩΥ δαϊηθηΐς τηοάθγῃ (ὐομηπηθηΐδίοῦβ, 48 Γλι Π6Γ, 

᾿Ἔχταβιη., Ναῖ., ΟΙΓΟΙ!., 1, Ἑηΐδηῖ, δηα οἵ Γ5 τπδηςοπρά 
Ὀγ Βογροι, γθηάογ 1 : “ ἀϊν!πὲ βιιδά60, 81} ἢιπηδηὲ ὃ 
Νοῖ νεγὺ ἀϊἔδγοηῦ ἔτοπι {Π|18 18 [ἢ6 ηἰογργοίδοη οὗ 
ὙΠΘΟΡΉγ]. (ἔσο Οἴγυ8.), ν ΒΙΟἢ 18. 88 οί ον : Μέλ- 
λει ἀπολογήσασθαι περὶ ὧν ἐγκαλεῖται" ἵνα τοίνυν μὴ 
ἐπκαρθώσιν αὐτοὶ ὡς τῷ διδασκάλῳ δικάξοντες, φησὶ" μὴ 
νομίϑετε ὅτι ὑμῖν ἀπολογοῦμαι ἢ ὑμᾶς ϑητῶώ πεῖσαι, ἀλλὰ 
πρὸς τὸν Θεὸν μοὶ ὁ πᾶς λόγος" ὅθεν οὐδὲ ταῦτα γράφω, 
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τῆς παρ᾽ ὑμῖν ἐφιέμενος δόξης, καὶ ἵνα μαθητὰς ἔχοιμι, 
ἀλλὰ τῴ Θεῴ ἀπολογούμενος ὑπὲρ τῶν δογμάτων, καὶ οὐκ 
ἀνθρώποις ἀρέσκειν θέλων. ΤΠ 86η568 ἤγϑί ἀδία! 6 ἐ ἰδ, 
Πονανογ, ἢοΐ ΘΑ8Υ ἴο 06 ο]1ς6ἀ ἔγοιῃ ἴῃ6 ψογά8, 884 
18 ποῖ ἀρτϑθδῦο ἰο ΨὨδὶ γοέίοιυα, ν Ὠ]οἢ 18 ον ἀθηιν 
Θχαρϑίῖολὶ οὗ ἰπΠ6 ργεοθάϊησ. Τῇ βϑοοηά ᾿πιοεργείδ- 
[ἸΙΟΠ 158 666 ΟὈ] ο(οΏ40]6; υΐ 1 σγαδίυ ργοίθγ (ἢδΐὶ 
οἵ (ἔευμποη., Γοοάοτγοῖ, 8η4, οὗ (ἢ6 τηοάοΓ5, ΟΤοί., 
Ἠδηη., ΕἸβηογ, Ὑγ οΙ, Κγερ8., Υεῖίβ., Κορρς, Ἐο- 
βΘητη., ϑ0ῃ]θυ8., Βούρογ, 8η4 οἴδθγβ, 0 888]ρη ἐδ6 
[ο]] οννληρ Β6η86 : “0 1 566Κ ἴο οοῃοι δία (Π6 ανουῦ 
οὗ πηθὴ ᾿᾽ ὙὍπι8 {Π6 ἱπιοτγορδίίοη ἱηνοῖν 68 ἃ βίγοδρ; 
Ὠσραίίοη. πῃ ἔνο |δ8ὲ ἱπίογργοίδιίοηβ, ἴῃ ἔδοϊ, 
ἸΘΓρα ᾿ηΐο Θϑοἢ οἴ 6 1. [0 15 ρ]αίη [πδὺ ([ἢ6 νΘΓΌ πχυβέ 
6 υῃηάρτιβίοοα ταίθοσ οὗ ομάδαυοι», ἰῃΔὴ οὗ αοέϊϑμ 
λβο! ἢ, δοσογάϊῃρ ἰο ΟἸ485.8 (δῆοῃ, ἢ. 904. ὃς 908, 
γ᾽ Π1Οἢ Ὧ6 ΘΧΘΙΡ 168 ἔγοπιὶ Φοῃη δ, 84. Αοἰδ 17, 1ὅ. 
Ἔοη. 2, 4. (4]. ὅ,4. Αμπά [ἰξ ἰδ στ ΒΥ τοιπατκοά 
ὈΥ Βογρρσ, [ῃδὲ (15 Ἰἄϊοπι (νν ΔΙ ἢ 18 αἰ8ο ἔοιιηα ἴῃ 
1Π6 ΟἸΔ8810 8] ψτΙΓ6Γ8) τηοβί ΤΓΘαΌΘΏΓΠΥ ἢ68 ρΐἷδοα ἴῃ 
[Γὴ6 νοΓ πείθειν. 
ὙΠ γοβρϑοί ἴο δα δοηέπμηοηί, ἰἤθΓ6 ἰ8 ἃ 5 π|}} Ὁ 

ΟἿΘ ἴῃ 1 ΤΠ685. 2, 4. εῖβ. 9 δαἀιςρά ἃ γσγϑδῖ 
ἡσθοΓ οἵ 1Π]υδίΓδιὶοηβ ἔγοπι [ἢ 6 (4 8810 8] ψγιίογβ, οὗ 
ΨΠΙΟἢ, πον νοῦ, ἴθ ΟΓ ὨΟΠ6 8Γ6 (ο ἴῃ6 ΡυΓΡοβΘ. Τῆδ 
ΤΟ] ον ίηρ ἐπογθίογα τὰν δὃ6 δοοθρίαθίθ. Ηο]οάοτ. 
ᾷ, 268, 10. οὐ γὰρ τὴν ἕτεραν ἀρεσκείαν βιοῦμεν ---τόδε αὐτὸ 
καλὸν κἀγαθὸν τηλοῦντες, ἑαυτοὺς πείθειν ἀγαπῶμεν. 
Τί ἄρτι 18 Ἰυδέ]γ (μουσβέ ἰο ροϊπί ουἱ (Π6 οοπέγαδέ 

βὈοίνψαθη ἢ185 ἔογιηοσ βἰδῖθ, ν βθη 8 Ζϑαϊοι οὗ ἐδ [κΚ 
οὗ Μο869, δΔηά βιυάϊοιϑ ἰο ἀρρτγονθ ἢϊπηδ6 1} ΕΥ̓͂ Ἔνθεν 
ἸΏΘ68ΠΕ ἴο 18 ΒΙΡογίθιβ, 8η4 18 ργοβϑθηΐ βίδίθ ᾿πῸο 
16 (ἀοβρθιὶ. : 
΄, Π6 βοημηεηΐ σοπία θα πη {Π6 οἶδιδα εἴ γὰρ--- 
ἀμὴν, (ΧὨ 18 σΘομῆγπ)αίνα οὗὨ [Π6 ἐογεροίηρς δββοι- 
(1(οῃ,) 15 ποῖ (1 {π:2Κ} ἜΧΔΟΙΎΥ βυς ἢ 88 185 δβδϑίσῃβα ἴο 
Δι Ὀγ [86 (ὑαπιιηδηίαίοτθ. [16 ἔτι Β6 υπάοτβίοοά οὗ {86 
ἴμηθ ἤθη {Π6 Αροβί]Ὲ ψγοίθ, ἐδ ἤρεσκον δηὰ ἐπα ἄν 
ἤμην Ὑ11 6 ΝΘΙῪ Ἰποοηρταοιβ.. ΕΔ ΓΔΙΠΟΙ 5ΘΘπ8 (0 
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Γείδε ἴο {πΠ6 ἔἰπ|6 οὐ 8 οοπυεγδίοη : δὰ (6 56ηξ,- 
τηρηῖ ἸηἰοπΠἀοα ΔΡΡΘΔΓ8 ἴἰο Ὀ6 (ἢ 8: ““ΕΟΓΊΓΙ δά γοὲ 
(ογ {Π||Π}} ϑίτονεβ ὕο ρ]θδβα πη, 1 βῃου]ὰ ποῖ ἤανθ ὃ6- 
ΟΟΠΊ6 ἃ βοενδηΐ οἵ (ΟἾγίδί, ἢογ, δια ἀϊηρ δάΐϊθα ἴο 
γί ἢ 58 δηά ἔογίιης, βυν]θοίθα την βο ἢ ἰο {6 νᾶτγίουβ 
ΤῊ 56 Γ68 ἴ0 ΜΏΙΟΝ (ἢ6 ῥτοίθϑϑίοη οἵ [18 σοὶ σίοῃ ἢδ8 
γοηάἀογθά π|6 ΟὔΠΟΧΙοι 8. ΔΔηα {18 πιοάς οὗ ἰηίοτ- 
Ρτγοίδιοη 18 οοπῆγμθα ὃν ΤΏΘοΟρΡἢΥ]., ψ πο (ἢ π8 ρᾶγᾶ- 
Ῥἧγαβθϑ: εἶ γὰρ τοῦτο ἐσπούδαξον; οὐκ ἂν ἀπέστην τών 
᾿Ιουδαϊκών, καὶ προσῆλθον τῷ Χριστῷ, οὐκ ἂν κατεφρόνησα 
συγγενῶν, φίλων, δόξης τοσαύτης, καὶ εἰλόμην διωγμοὺς, 
καὶ κινδύνους, καὶ ἀτιμίας. δ8ο 4150 ΤΠπεοοάοτγοῖ, ψῇῆο 
ῬΑΓΑΡΏΓΑΒ68: Εἰ θεραπεύειν ἀνθρώπους ἐβουλόμην, οὐ 
τοῖς διωκομένοις συνηριθμούμην, ἀλλὰ τοῖς τῇ ἀληθείᾳ 
πολεμοῦσι συνεταττόμην' μηδεὶς με τοίνυν ἡγείσθω τὴν 
παρ᾽ ἀνθρώπων δόξαν θηρᾶσθαι, καὶ τούτου χάριν τούσδε 
τοὺς λόγους ὑφαίνειν" ἐντεῦθεν λοιπὸν διηγεῖται ὅπως μὲν 
ὑπὸ τῆς θείας ἐκλήθη χάριτος, ὅπως δὲ πρὸς τοὺς κορυφαί- 
ους τῶν ἀποστόλων τὰς περὶ τοῦ κηρύγματος ἐποιήσατο 
συνθήκας" 

11. γνωρίϑω δὲ ὑμιν---- ἄνθρωπον. ΤῊΘ σοηηροίΐοη 
Ὀδεοίνοοη {18 νοῦβ6 8η64 (ἢΠ6 ργθοθαϊηρ 18 ἢοΐ νΟΡΥ͂ 
οἰθαγ. «{453Ρ15 ρίνεβ (Π6 [ΟΠ] οί ηρ 85 [ῃ6 υαϑ0Δ] τηοᾶ 6 
οὗ ἰγδοίηρ 1: “ Βορίοηθ ΟὨ τ βδηδπι οὑπὶ Μο- 
βαὶςῶἂ 1460 σοηῃ)])ηροηάδιη 6556 ποραί Δροβίοϊυβ, ᾳαυοά 
8.66 ἀοοίτίηθ οΥΙρο ἤθη δὺ διιογ!αῖθ Ὠυμηδηᾶ, 864 
δ Ιρ80 Ὀδθο γορεϊθηὰ 511. Απά 80 α͵30 (ἢτγυϑβ. δπὰ 
ΤΠΘΟΡΥ]. ΤὭΘΓο τηᾶῪ Ό6 ἃ 8ϊ'σῇῃϊ σοῃποοίίοη Ὀθνθ θῶ 
{π|8 δπὰ {6 ργϑοθάϊηρ νογβα; Ὀυΐϊ 1 πηοϑί ἄρργονα οὗ 
1π6 ορίπίου οὗἩ ΤΠοοάογείϊ δηα βοιη6 πιο Γ8 (ΤΠ 6] υ6- 
ἱην Βοῦροῦ), {παῖ (18 ν6γβ6 σο ΠΏ] ΘΏΟΒ8 1ῃ Β01ὴ6 ἀ6- 
166 ἃ π6νῪ βυῤ]θοῦ, Ὠδπηοἶν, {Π6 τ οἵ ἢ15 ἀΐρμηὶὶ 
ΔΠπὰ ΔυςΠΟΓΥ 848 ἃπ ΑΡΟΒΙ6; δίϊεγ ννῃϊοἣ 6 ᾿ποι}- 
οδῦαδ 80Π16 ἄιγεμον Ῥτγθοορῖβ οὗ (ἢ γϑιίδη ἀοςοιγπο. 
Νον; ἴῃ δβίδ θη ϊηρ (ἢ ροϊηῦ 1 υσϑίίοῃ, ἢ6 σοι - 
ΤυΘΏΓο8 ὈΥ βῃονίηρ (ἢ6 πιοάθ ἴῃ ψ μοῦ ἢ18 ἰοίαϊὶ 
οἤδηρσο ἤτοι {116 ρῥγοΐδεϑίοη οὗ Ψυάαίϑαι ἴο ἰῃδὲ οὗ 
Ομ ει δον ψὰ8 οἰδοιοα, παπλοῖγ, ὑπα 10 88 δἰίορϑ- 
ὑπ Γ ὦ τοονκ οὐ Οοά, δῃὰ ποὲ 97, πιαη. 

Γνωρίϑω Ἄσδηηοί 5: ηΠἶν “Δ Κ6 Κπονῃ [0 γου;," 



.380 ΘΑΤΑΤΙΑΝ8, ΟΗΑΡ. 1. 

βίης6 {{||8 γχᾶ8 ὈῪ ὯΟ πη68}8 μηπζηποιοη ἴο ἴσα, (Βουρῇ 
1 δά Ῥαθη ἴοο [π||6 λθοάδα οὐ αἰἰεηἀάθὰ ἴο. [{ 
δ πρὶν βρη 165 ποποο, σοπιπιοηθζαοῖο ; ἃ8 ἴῃ Δ αἰζορο- 
{π6΄ Κιηάγεα ραββᾶρθ οὔ Ἱ (ον. 15, 1. γνωρίδω δὲ ὑμῖν, 
ἀδελφοὶ, τὸ εὐαγγέλιον ὃ εὐηγγελισάμην ὑμῖν, ἄς. ψΏΘΓΘ 
866 (6 ποί6. [{ 15 βυτγριϊϑίηρ ἴἢ6 ΟὈπηπγχδηϊδίοῦβ 
βῃουα ηοῖ ἢᾶνα ρογοοῖνϑα {18 86η86, ΠΟΙ Γερο οοἰοα 
{π6 ραββᾶρ ὈΥ ΜΙ Οἢ. 11 18 σοηβτγιηθά. 

Βογροῦ γϑιηαγκ8 οὐ {πΠῸ δυπολψδὶδ 'ῃ τὸ εὐαγγέλιον 
τὸ εὐαγγελισθὲν Ὀδϊηρσ Ὀτουρσῇ ἴῃ Ὀεαΐογα {Π6 ὅτι, : δηά 
ἢ εἰἴ65 [᾿δ4η. Τ΄ 4. ρΡ. 466. καὶ πρῶτος οἶδα, ὅτι πάν- 
των ἔσομαι" ἴοτ οἶδα, ὅτι πρῶτος ἔσομαι. Ηα κἾ80 Πο- 
{ἰς68 ἢ Ἰά!οτη ἴῃ ἐυαγγ.---ἐυαγγελ.» ὈΥ νὨ]Οἷ ἃ πουη 
Δη4 νοτὺ οὗἩἹ {Π6 84π|6 οΥὔἱρίη ἃγα σοῃ)]οί πα, οὗὨ ψ οὶ 
..6 δάάιιοοβ βανασγαὶ Ἔβχϑιῃρ[θβ. [{ 15 1Ἰηἀ θα νεῦν σοπΠ|- 
το, ὑοίῃ ἴῃ [πΠ6 δοΙιρίιναὶ δηὰ (ΟἸἀ5516 8} ψγΟ ΓΒ 
(5866 Μαί. ασ. ατ.), δηά 15 ηοΐ νι πόπΐ Θχδιηρὶβ ἴῃ 
{πΠ6 [,δἰίη ἰδησυᾶρθ, ἐπουρῇ το]οοϊοα δηὰ ἀνοϊ δα 1η 
τῃ6 ᾿ἰδίονγ ἰδηριιαρθδ, ἔοπλ (Πδΐ, ΒαΓΠΔρ8. ΘΧΟΘβ8:ν6 
ἔδαγ οὗ ἰδιιϊοϊορῪ ψ ἢ] ἢ ἀἸ8{ΠΠρ 15}165 {Π6 πιοάογηβ. 1 
σδὴηοί δυιῖ σοηδιάογ (6 ἰάΐοια π΄ {πΠ6 ατροκ Ϊδῃ- 
δυδρα 88 ἃ το Ια 16 οὗ 118 Οτγθηίαδὶ οτγίσίη, ἃηῃα 85 ἃ 
τοιηηδηΐ οὗ {Π|| ΒΡ] οἰ ἐγ οὗ αἰσ(ίοη οὔ τμ6 ΡΓϊ να 
8868. : 
ὅτ. κατὰ ἄνθρωπον, ἴοΥ ἀνθρώπινον, 18 ΘΧρΙαϊηοα ὈΥ 
ἢ ψογα8 ἔὉ] ον ησ. Απα ἴθσα [ὃ 18 οὐβεγνθὰ Ὁγ 
Ἐοβθημ. : ““ Βοἤιϊαί 608, αυἱ! (δἰαι8 ρογβϑυδβογδαηΐ, 
Ῥαυΐϊυπὶ ΠΟ ΔΠΊΡ]18 σοην γα ἴῃ ἰγδάἀθηἀᾶ γα] ρΊΟ ἢ 6 
συ Αροϑῖο 8, ρεῃὸβ 4}.88 [δι θη 810 ΟἹ Π18 διιοίοσὶ- 
(885. Τῇ οὐκ ἐστι κατ᾽ ἄνθρωπον ἰ8 τοηάογοα ὮΥ 
Βογροι, “ βιιρογδαῖ αυϊσαυϊά 68ι ᾿απηδῆθπι, Ποη Θδί. 
᾿τπδΔηδο ΟΥΡῚΠἾ8 ὩΘ4 16 ἢ ΠΔη18 ΡΓΘΟορί 8 ρογβοι(υγ 
ἃς σοῃείηρίιτ.᾽" Αηά ἢ οἰΐ68 {Π6 δοῇοὶ. Με. : οὐχ 
ὑπὸ ἀνθρωπίνων συγκεῖται λογίσμων᾽ πιὰ σοπηρᾶγο8 Ρ]αΐ, 
ἀβ δεγὰ Νυιπ. Ν1πα. Ρ. 77. ἐκεῖνο δὲ οὐκ ἔστι καθ᾿ Ησίοδον, 
οὐδὲ ἀνθρωπίνης ἔργον σοφίας, ἀλλὰ Θεοῦ. Τῃ6 Δθονα 
ἸηΓογργοίδι! οη ΤΥ (1 {πΠ1η1} θ6 50 ἐὰν δαπηι{64,, 85 ἴο 
ὃς ἐποίμαεια ἃ5 ἃ δεοοπάαγῳ ομ : θυ} [Π6 ργίπιαγῳ διὰ 
ῬΓΠΟΙ͂ΡΑΙ 86η86 1ηἰδηἀθα 185, 1 οοηοσοίνα, ἰδαΐὶ ]αἱά 
ἄονπ Ὀγ ΤΠΘΟΡΠΥΪ. 85. ΤΌΠΟ 5: οὐκ ἄνθρωπον ἔσχον 
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᾿ διδάσκαλον, ἀλλ᾽ αὐτοῦ τοῦ Χριστοῦ γέγονα μαθητής, “Ἰ 
8 ηοΐ ἃ ἀἰβοῖρ|6 οὐἁ δὴν ηιαη," ψ ΠοῖμΠογ Ῥρϑίεσ οἵσ 
Ψψατη68.᾿" ᾿ 

12. οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον---Χρισ- 
τοῦ, “ον 1 ΔΙ ΠῈΓ σοοοίνοά (ογ ψν88 ἰδυρἢ) ἰξ ΟΥ̓ 
ρθη, ὑὕυὲ 1 ἀοτγινρα 1ἰ ἔγομι (Π6 γονοϊαἰζίοη οἵ Ψ6808 
(ἢ εῖβε. Τῇδ βοορα οὔ {Π6 νϑῦβθ ἰ8 (ἢπ8 ἰτασθά Ὀγ 
Βοτρογ: “Ἐν! ἀοης851π|18 Αροβίο! 8 δγριπθηι 8 ἀ6- 
Ἰηοηϑίγαί 8 ΠΟ 86 Γ6 ΘΧΙΓΔΟΓ ΔΙ ΠΔΓΙΔ ρΓΟΓΒι18 οΓὶ- 
διηθη 81185 ν᾿ Πἀσᾶγα ἀσοίτηθ, ααρρα αυ8 δά ἰρϑπὶ 
(ἸὨ γβέιμπι 810 γοίγθησα, θα ο υϑα οὐμηὶ ἰ ΠΊΔη 86 [η811- 
τ{ΠΟη]8 Ορα." [{ 18 Ψ62]1}} τϑιηαγκοὰ ὈγῪ ΤἬΘορΉγ!., 
{Ππαὲὶ 1}}18 νγὰβ8 Ψ]|δί {πΠ6 ΑΡροϑβι[6᾽8 σδ]υυἱπηϊδίοτϑ ἢ 84 
ργδέθηαοά, πδτιοῖυ, {πὶ ἢ6 τνὰβ ηοί, Κ τῇ6. οἴπδὺ 
ΑΡοϑβ165, 8ὴ αὐτήκοος τοῦ Χοιστοῦ, θυΐ ἢαὰ ταςοϊνοὰ 
ΘΥΘΓΥ͂ [Πρ ἢ6 Κηον ἴτοπι αη. Ηθδ πιϑδηβ ἰῃθγο- 
ἴογα [0 880, [δὶ ἢ6 ᾿δὰ βπη]ογεα ἃ τγανεϊδιοη οὔ 
[(Π6 (ὐοβρεὶ ἔγοηη [ἢ 6 881ὴ6 80: ιγοΘ 848 Ῥείογ δηὰά {86 
Γοϑί ἀογινϑα ἰἴ, δπηοῖν, ἔγοπι Ολγῖδέ ἀϊηιδεῖ. 

Τι6 δι’ ἀποκαλύψεως 18 5[ΓΔΏΡΘΙΥ ρεγνοσίθα ὉΥῪ 
Βαγάϊ, Βοϊίθη, δηὰ οἵδϑῖβ οἵ (6 τϑσοθηξ Εογοίμη 
δόῇοοὶ οὗ αξϊοπαἐϊοἔς, ἃ5 1 ῬΔ0}}8 1ηϑἰΓιϊοῖο) ΘΓ ἰο 
6 γοίδγγο ο παέμγαἰ σατιδ65, πδιηοἶγ, {{π6 [ηἴογιηδ- 
ἰἰοη οὗ δγθ- σ! 68563 δηα Αροϑέίε8, δηά {6 ι.88 οὗ 
[18 οὐῇ ργίνδίθ βίαν δηα γοῆβοϊίοη. Αἱ [Πδΐ γαΐθ 
ἢϊω ἀοσίηθ τυομἰά γεαΐίψ ἤανα Ὀδοη Ψψἤἢδί ἢΪ8 σϑἰ υτὰ- 
Πίδίοῦβ γθργοβθηΐθα, κατ᾽ ἀνθρώπον : Ψ᾿ ΠΘΓΘᾶ8 ἢ6 ἤθγβ 
Ῥοϑ νον δββογίβ, (δὶ 10 88 οὐ κατ᾽ ἄνθρωπον. Β6- 
Β 65, (18 18 τοί ΠΥ δὲ νϑγίδησθ Ψ1{}} ν μδὶ [8 8414 1ἢ 
6 Αςοἰ5 οὗ τἢ6 Αροβίῖθ8β. Π6 ΟὨΪΥ ἱπιθγργοίδι 
σοηβίβίθηις ψ ἢ {Π6 σοηίοχε δηὰ (Π6 γοβὲ οἵ δεγιρίυγα 
18 ἴπαἰ οὗ (Π6 δητθηῖ δηα (Π6 θ68ῖ πηοάσγῃ (ὐοτηη6ῃ- 

π ΤΉ ΪΒ ἰδ ΌΥ ΠΊΔῺΥ οὗ ἴῃ 6 ἘΔίΠεΓβ τηδίηἰαϊ πε ἴο ὃ6 ἃ ῥγοοῦ οὗ ἴπ6 
ἀἰνίΠ} οὗὨ Ομ τοι, απὰ τὶ ΠΥ, βίπος τΠ6 Αροβίϊθ, ἴῃ μανίηρ; τεοεϊνοα 
1Π6 Θοδροὶ ἔγοτ 6βυ8 Οἢγίβὶ (νθγ. 1.) σουϊὰ ποῖ νν (ἢ ργομυηεῖ 8ΔΥ, 
ιδδι δα δὰ ὠοΐ γοοεΐϊνοα 'ξ ἔγοπι πηδῃ, 1 ὅδϑιιβ (ἢ τδῖ γοσ ἃ ΓὩ6Γ6 

τηλη. ὅεὲ ῬΥΠΙΌΥ. τς 
ΑΒ ἰο τπ6 τηεϊῃοὰ οὗ Κορρε, γῆοὸ ἰδκε8 ἄνθρωπον ἴογ τινα, Ἡ 15 

ἀαϊίε πα 851 0]6. ΄ 



382 ΟΑΣΑΆΤΙΑΝϑ, ΟΗΑΡ. [. 

ἰαΐοτβ, Ὑῆο υηδογδίδηΐ ἰξ οὗ ἰηβίγασοη ἐπιμιοά αξοῖν 
ἀεγινοά ἔτοπὶ (ἢ σγιβϑί. ΤΠϊ8, 88 Τπθορῆγν!. ψν6}} γὸ- 
ΤηδΥ 5, 15 οδ  ἰοἃ ἀποκάλυψις, ποῖ ΟἿΪΡ ψΗΐ γεΐεγθησο 
ἴο {Π6 {πὸ ἤθη ΟΠ γίβὲ ἀποκαλύφθη αὐτῷ κατὰ τὴν 
ὁδὸν, ὈὰᾺ( 4130 στ ταίδγθηςα (ὁ (ἢ γίϑι᾽ 8 βίδία αἷϊεγ 
ΠΑΤῊΡ Ιοΐ (818 ψογίἀ, ποθὴ ὄν δὴ σρρέαγαηποο 
ψουϊὰ 06 δὴ ἀποκάλύψις, τηιιοἷϊ ποῦ 8ῃ ἱπίθγνιθν. 
ἼΏΟΓΘ 15 4130 γοΐθγθηςθ ([ {8|ηΚ) ἴἰο {Π6 τηγϑβίοσίοιιβ 
Ὠδίυτε οὗ [ἢ6 {ῃπϊηρβ γτονϑαϊθά, ογ ἰδυρῇξ, ὨΔΠΊΕΪΥ, 
ψἰ δὶ ἅτ οα ἃ (ἢ6 ρεσμίϊαν' ἀοοέγῖπο5 ὁΚΓ ἐλ Οοσρεί, 
(ῃ6 Κηον!οάρε οἵὁἩ ψῃ]οἢ γα ογα, αἰπγοϑῖ δητγοῖυ, ἴο 
(18 νϑσῪ ἀποκαλύψις. δο Βοῃι. 16, ὁ. κατ᾽ ἀποκα- 
λύψιν μυστηρίου. [1 15 ρἰαίη (ἢδι 1Π6 δβίῃρ! 8 Γ 1 ἀπο- 
καλ. 15 Ὡοῖ ἰο ὕὉ6 ἀνεοϊξ ὕροη, 8᾽ποθ ἴἢ6 γον! ἢ 8 
ΨοΓο, 6 ΚΠΟΥ͂Σ, πιαηψ. Νοιηβ οἵ {Π|58 βογί ψ] ἢ διὰ 
ΟΥ κατὰ ΤῊ Κ6 ΠΡ ἃ Ρἤῆγαβα ἀδποίηρ ΓΕρΡΘΕ ΟΠ, ΟΥ 
σΟὨ ΤΠ Υ οὗ δοίϊοῃ, τη ἡ ΠΙΟἢ σ886 τἢ6 αγέϊοία 18 αἢ- 
ὩΘΟΘΒΒΆΓΥ͂. Ἧ 

18. ἠκούσατε γὰρ τὴν ἐμὴν ἀναστροφὴν, ᾶο. ΤΠ6 
σΟΏΠΘΧίοη ὮΘΓΘ 18 ποῖ ψ6}} ἰγδσθά Ὀγ {6 (οπιηθδη- 
ἰδίοιβ, ΟὙἹηρ' ἴο {Π6ῚΓ ἠοῖ δἰ παϊηρ ἴο {Π 6 Οπγδδίοη 
οἴ ἃ οἶδιιϑα ἴο ψῃ]οἢ γὰρ ταΐογβ, δηὰ ψῃΐοῖ πιᾶὺ (1 
{π|0Κ) ΡῈ τῆυβ Βυρρ]164 : “ (10 18 ΒΟΑΓΟΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ 
ἴογ τὴ8δ ἴο ὑγονθ δηᾶ {Πυβίγαϊα {ἢ18 Ὠίνιηθ ογρίη οὗ 
ΤΥ ἀοοσίΓ[η6, 8481 δίῃ Δδουΐ ἰο ὅο, ὈΥ ἃ ταΐδγθησα (0 
186 δνθηΐβ οὗ πῇγ ΘΑ] ]ΟΣ 116, ψ Π]σἢ ΓΘ, 1 ΒΌΡΡοΒΘο, 
Κπονηῃ ἴο γου,) 30" γα ἤᾶνα μϑασά οὗ, ὅσο. 

12. ἀναστροφὴν ὮΘΓΘ 18 ΒΥΠΟΠΥΓΩΟΙ5 Μ| βίωσιν δὲ 
Αοςἰβ 16, 4., οΥ βίον, τηδηηοῦ οὗ [6 ἀπά σοῃάιιοῖ: 8 
εἰρη! Ποδίίοη ἰγεαυθηῦ οι ἰῇ ἴδ6 Νὸν Τοϑίδηγχοηΐ 
δηά ἰ[ἢ6 ΟΪά. [Ια ΓΑγοὶγ οσοῦγβ ἴῃ ἐπ6 (ΟἸδβϑίοδὶ 
ΓΙ ΙΘΓΒ: (πΠουρσῇ εῖβ. δἀάιυσοβθ 80ΠῚ86 ΘΧΘΙΉΡ]65, 88 
ῬοΙγΌ. 4, 82. κατὰ τε τὴν λοιπὴν ἀναστροφὴν καὶ τὰς 

Ἐ 80 Μαικίδηἀ οὔϑογνεϑ, (παΐϊ δα 18 ργονΐηρ; (δὶ ἣα Ὠδὰ ἰἰ ἐπεπεθ- 
αἱαξείψ ἴτοτα Ψεδὺ5 Ὠἰτη56 1, δΔηὰ τπογεΐοτε δὰ ηο πεεά οὗ ἰῃδἰπιοϊίο 
ἔγτοτα (86 ΟἴΕΥ Αροϑρῖ]εβ. . 

1 ὙΠῸ ἴοθστῃ ἰ8 νγ68}} εχρίαἰπδὰ ὈὉγῪ Κορμρε οἡ Ερῆῃ. 1, 17. [ἢ : 
““Ἐχ ρεογρϑίυο 8. 8. υδὺ εδἴ δοἰεπίξα ἐα, φῶ πο παίϊιγαϊξ φμοάαπι 
ἱπρεηπὶϊὶ ἠμπιαπὶ οἱ, δεὰ αἰοϊπίοτε φιοάαπν Ὠιοάο ᾿οπιὶκὶ οσοπέϊπροτο ἐχ- 
ἐεέϊηιαέαν. 
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πράξεις τεβαυμὰσμένος ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν. ΙὩΒΟΙΙρΡ. ἕν τε 
τῇ ἀγαστροφῇ ἡσύχιον ἦθας ἐνδεικνύμενος. [{ 15 ρ]δίη ἰῃδξ 
πότε Τοίοιβ (0 ἀναστροφὴν, δάνειὉ [ὉΓ δα]δοῖίγο, 885 
οἴθη, “ΤΥ Οὔσδ ΟΥἩ ζογηιον ἰδ Δηα τηΔηη 68. 80 
Ερ!ι. 4, 22. ἡ προτηρὰ ἀναστροφὴ. 

1. ἐν τῷ Ἰνοϑαϊσμῷ. Βογρδγ ΒΡ }]165 ὅτε ἦν. ΒΥ 
Ἰουδ. 15 πιεδηΐ {Π6 βϊδίθ δὰ σοηα!οη οὗ ἃ .ζ.6 ἵν, 68ρ6- 
οἶδ! (μ6 ρτγοξδβϑίοῃ δηὰ ργδοίίοβ οὗ [ῃ8 σι οὐ [Π6᾽ 
Φον 8} το ρίοη. Μοβίὶ γέσθηξ (οιηιμηθηΐδίογα οχ- 
Ρἰδίη : “ἴῃ ἃ βίιιοι8 Ζοαὶ ἔογ (ῃ6 26 ]8ἢ γι 65." Βαΐ 
{Πδὲ 13 ΔΒ Δη ὦ ΠΏΘΟΘΒΒΔΙγ. [{ ΠΠΔῪ 8.8.6 ἴο 2 Κ6 
{ἢ [Π6 5Β6ῆ86 781 ἀοίε:16 4, δΔηα ἀββίρῃ ἰοὸ ὅτι [ἢ 6 
βΙσ οἰ οδίίοη πόριρο, ἤοιυ ἐλαέ. 

Τῆς αἰδιιδα ὅτι καθ᾽ ὑπερβολὴν ἐδίωκον τὴν ἐκκλησίαν 
τοῦ Θεοῦ, καὶ ἐπόρθουν αὐτὴν, 18 ΘΧΡΙΔηδίοτΥ οὗἉ {Π6 τὴν 
ἀναστροφὴν. ΒοΙροῖ τοΐδγβ ἰο Ἰρῃδῖ. Ερ. δά Μαϑρῃ. 
ς. 8 ὃς 11. δΔῃὰ 84 ΡΒΠρΡ. ο. 6. Καθ᾿ ὑπερβολὴν 18 ἃ 
ἔγοαυθηΐξ ρἤγαβα ἢ δὲ. Ῥαὺ] ἔογ ὑξερβολικώς, σφόδρα, 
ὅζο. δε6 δοῇ]θυς. [χ. [{18 4130 νϑὺῪ οἴῃ ουπά 
ἴῃ (ἨΠ6 ΟἸαββῖοδὶ ψγίϊεγβ.0 ΑἈὰ ἐπόρθουν 6 την ἀραὶπ 
ΓΘΟῸΓ ἴο {πδἰ ἔγοααθηις Ἰἀΐοῦ Ὁ. ψ ποῖ (ἢ6 οπάδαυοι, 
ΟἿ δἰἷπὶ ἰ8 πιδδηΐ γί δῦ (ἤδη (Π6 οἤεοέ. ὅδο Κυϊίηογ, 
Κορρθ. δηά δοίη εσ. Ῥογῆδρβ [ἢ15 ἴὭδΥ 6 ἀογινοά 
ἔγοιη [ἢ 6 ΡΓΟΡῸΣ ἴογσεθ οἵ ἴη6 ἱπιρογίεςς, νης ἀ6- 
ποίρθβ δοίΐοῃ σοιηϊθηςοα δηα οσλγειθα οπ, δυῖ ποῖ 
ΔΟσΟΠΙρ] Ἰϑμεά : δηὰ οθγίδιηγ δὰ] τὰς ἀεεέγοψίηρ' 
ΟὨγίβιιδηϊγ. Βογρογ σψουϊὰ γεραγά ἐπόρθουν ἃ8 Βγῃο- 
Ὠγτηουβ τ] ἐδίωκον. Βιυΐ {παῖ τηοά6 οὗ τϑοοῃοι]ίηρ 
ἃ αἰβίου Υ (Βονανοῦ σοπηπιοη Ψ ΗΠ {π6 Εογεῖρῃ 
ϑοΠοἾαγ8) 18 1{{π|6 βαιϑέδοίοσΥ. Τῆδ απίϊθης Οοῃ)- 
τ θηίδίοῦβ, 88 (γγβοβί. δηά ΤΏ ΘΟΡὮΥΪ., Ἡ] ἢ τηογὰ 
ἡπαριηοηΐ, τοιηλγκ οὐ [Π6 ἐπίτασις ἤδγα δρ]ογθά. 
[Ὡ ἐπόρθουν, τἴήοἢ 18 ἃ ππαοἢ ΒΕ ΓΟΏ ρα Γ ἴογηι, ἴΠογο 18 8 
οἰἑπιαα. ΤὮΘ δοορα οὐ (6 ἀγριιπηθηΐ 15 ψ16}} βίφιϑά 
Ὦγ Βοδθηπι. ἴῃ : ““ Ετοτῃ [18 ἔου6Γ 116, 6 5βᾶγ8, 
ἷξ 15 ῥ]δίη ἰῃδὺ 6 τϑοοινϑά ἢϊ5 ἀοοίγίηα Ὀγ ἀϊνίῃα Γθ- 
νοϊδίίοη. Εογ, βἰησε ἢ ψ)δ5 80 (ἢ ἃ ρεγβθουίογ οὔ {ἢ 6 
ΟὨ τ βίίδη γοϊσίοη, ποὺ οομίά ὮΘ6 αν ὈΘΘη 80 8ιἃ- 
ἀφηϊγ αοἰδηραά, ἰδ ποί ἃ οογίδίῃ ινηθ σονοϊδίίοη 
᾿Ἰηθυδσησςαά ἢϊπὶ Ρ᾽ἢ 
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14.. καὶ πρόέκοπτον ἐν τῷ Ἰουδαϊσμώ ὑπὲρ πολλοὺς συνη: 
λικιώτας ἐν τῷ γένει μου. ΤΠ 86η86 οὗὨ [686 ΨψοΟΓβ 15 
Ψ06}} οχρίαϊπθά Ὀγ Βογρδγ ἰἢυ8: “θη 85 γοί ἃ 
ὙΟΙΠΩ͂ τηδη, 1 ροββθϑβθα βυςἢ ἃ Κπονίθαρε οὗ (ἢ 6 
ψον ϑὴ το] ρίοη, δηα νγνᾶ8 γα ψἱτἢ βὰς 4 ἀδθβίγε ἴο 
Δο]α γα ρΊογυ ἕγοηι {Π6 ἀσίθησα οἵ [ΐ,.88 σοιι]α Πάτα ϊγ 
6 Ἔχρϑοίρα ἔγοιῃ 80 θα] Υ 8Π ἂρθ, δηά {Πογοίογα 1, ἴῃ 
118 γεβρεςί, ργθδγ Ἔχςς] δα οἶα γουηρ πθῃ οἵ (ἢ 
ῬΠΑγαβαῖοαὶ β6ςοί." 

Προκύπτειν ὈΓΟΡΕΙΓΥ δρη ῆθθ ἰο οσμέ οπϑῖς τοῦν 
7ονγιυαγτά, ἴο αἀάνδησθ, [0 τῃᾶῖκθ 8 Ῥγοβοίθηου : δηά 
όσα (ἢ ἴοσῃ, 1 {πῖηκ, ἀδδισηδίθβ ὈοΓἢ ργορτγαββ ἴῃ 
1ῃ6 Κηον]εαρα οὗ ον βῆ Ποταίαγο, δπὰ ἃ ἰογναγά- 
688 ἴῃ ἀοἔδηασίηρ' {116 Ἰηϊογθβίβ οὔ {π “6 ]8ἢ το]ρίοη. 
ΒΥ συνηλικιώται ΔΓ6 τηθδηΐ (ῃο86 ψῇο ψογα οἵ (δ 
δδ:16 8ρ6 ψ| ἢ δῖ, δηὰ (1 {ΠΠ1ΠὴΚ) Θβρθοία! ν {ἰἸο88 
γγο0, ψΠ Ὠἰῆ, δἰἰθηἀδα οἡ {ΠῸ 1,Θοΐιγο58 οὗ (ἰδπ)ᾶ- 
[6]. 866 πογα οὐ [ἢϊ18 ψογά ἴῃ δοι θυβ. [6χ. Ἔν 
τῷ γένει, “ οὗἁἨ ΙΥ παίίοη." δ8ο ὃ (ογ. 11, 26. ἐκ 
γένους, “8 ροηπίθ υάεϊςᾶ." Απηά 50 οἴξῃ ἴῃ (ἢ68 
δουρίυγα! δηα (Ἰ]αβ858:. 8] ψτιῖοσβ. Ηρησα ἰδ 1δ0]1}ὴ 
δεηπμβ δὰ οὔ ζίπ. 

14. περισσοτέρως ϑηλωτὴς ὑπάρχων τ. π. μ. π. Ι᾿ 
τουρῖ ὉὈ6 οὐδοινεά ((Πουρῇ (ομηπιοηίδίογβ ἤδνα οὔ ]- 
ἰ6οἀ ἴο ποίϊςα 1) {μὲ νοῦθ4}5 οὗ 1818 Κα Πᾶνα {ἢ 6 
ἔογοθ οὗ αἀ)οοξξυθ5, δηἃ ἤδησα σϑΓῪ δὴ δάνογῦ. Απά. 
88 δα]δοίνοβ οὗ ἀδδὲνθ ἰαἶκα {Π6 σοηϊῖνο; βυ σῇ 4130 
5 (η6 σοηβίγιοίοη (ἢ]8 ὨΟΙΠ Αἰ 8 ἢ85; 88 [ἢ Δοίβ 
41, 20. ϑηλ. νόμου" 48, 8. δηλ. Θεοῦ" 1 Οογ. 14. 16. 
δηλ. πνευμάτιον. [{ 5]ρη1ῆε8 ἀεδίγοιδ οἵ, δίμαίοιις 
ο΄, τοαίοιιϑ τα, 9. ΤΏ6 ψογά παραδόσεις 18. νν6]} 
δάἀαρίοα ἴο ἀδηοία (6 Ψεν 5} (411, Ποῦ ΟὨΪΥ 88 Ὀδϊηρ 
ἃ το ρίοη παηάοά ἄοόνηῃ ἔγοπι (μοὶ ἔλθ᾽ 8, δ. (81 
Ιδδϑί ἃ8 ΓᾺΓ 845 {6 βθεί οὗ (ῃ6 Ῥῃαγίβθοβ 88 σοῃ- 
σογηθ6α) 8ἃ8 σοπίδἰηϊης, ἰοροίμογ ἢ ν μᾶΐ 88 οἱ 
ἀϊνίηθ ἰηδϑιατοη, τη ςἢ οἵ ἐγαάϊέίοη, ἀρὰ ννῃδὶ ρ»γε- 
ἐομάοα ἴο Ὧο οἶδε ἰθΔη Πυιπιδῃ δα Ποῦ, Ἔνθη {πὲ 
οὔ Π6ἰγ δησοϑίοιϑο οίβ. σοπιραγοβ Αηί. 19, 6, 2. εἴ 
τις ϑηλωτής ἐστι τῶν πατρίων ἐθών, καὶ τῆς τοῦ θεοῦ 
θρησκείας, ἐπέσθω μοι. ὙΠα βάης Ηἰϑβϑίογίαπ 16}}8 τ15. 
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{40 ([Π6 δαάδάιιοεβ τὰ ἐκ παραδήσεως τὸν πατέρων οὐκ᾽ 
ἐτήρουν. Φ την σοιηρᾶϊα πατρικαὶ μου παραδόσεις, 
1ῃ Αοἰβ Φύ, 4Φ ἃς ὅ., ψἤογ 8566 (ἢ6 ποίσ8. 

15. ὅτε δὲ εὐδόκησεν ὃ Θεὸς ὁ ἀφορίσας με ἐκ κοι- 
λίας μητρός μου, καὶ καλέσας διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ. 
ΤῊ νογὺ εὐδόκ. 15 ΠΘΓΘ πδ64 1ῃ ἴ8 ὈΓΙΏΔΓΥ βίρηϊῆοδ- 
το, ἴο ἑλίηξκ ροοά, ἴο Ὀ6 ρῥ]οαβθά ; 848 ἰὴ Βοηι. 1ὅ, 
420. [λ|κ6 12, 42. (ψ ἤθγα 566 (ἢ6 ποίβθ8) δηΐ εἶβο- 
ψἤογο. Ὁ ἀφορίσας με, τυῆο δοραγαΐεά πιο, ἀοδέἑποά, 
ὅς. ΒοΙῦρογ Π1η1κ8 (Πδὺ 0 αἰδεϊησοίοη 18 ἰο μ6 τηδάθ 
Ὀείψαθη ἀφορίσας Δῃα καλέσας, βῖηῃς6. {ΠΟΥ τηοᾶπ (ἢ6 
88Πη6 (πίηρ ἂὖ Αςίβ 18, 2. αηά Άοῃ. 1, 1., ψἤογα ψ6 
ἤανα κλητὸς Δη4 ἀφορισμένος. 866 αἶδο ΗδρΡ. ὅ, 4. 
Βυΐῖ {ἢ18 56 θ 8 ἃ Ῥγθοδγουβ ὈΓΙΏςΙΡ]6 σαΓΟ ΠΥ ἴο 6 
ΔνΟΙα6α, δηα ψἤϊοῆ 185 ἤΘΓΘ ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΥ͂, 81η66 {Π6᾽ 
ΤΌΓΠΊΘΙ ἰοΓπὶ 8 σῇ 68 ΒΠΡΙΥ ἰο οἤοοδο ἃπαὰ ἀεβέϊπε; 
{Π6 ἰαιίον, ἰο εαἰέ, εοηδέϊέμέο, ἀπὰ αρροῖπί: Το βθοῦγα 
[η6 ψογάβ ἔτοιη ἀοοσίγηδὶ ρογνθυβίοῃ, 1 18 ΟἿΪΥ ἢ6- 
ΟΟΒΒΑΓΙῪ [0 ΓΕδοῦΐ ἴο (ἢ6 ῥτποιρίθ βιρροβίθα ὈΥ {Π6 
Οτοοκ (Οὐοιηπηρηίδίοιθ. Γηυ8 ΤΠΘΟΡὮΥΪ. : ̓Αφώρισε 
δὲ αὐτὸν ὁ Θεὸς, οὐ κατὰ ἀποκλήρωσιν, ἀλλὰ κατὰ πρόγ- 
γνωσιν τοῦ ἄξιον εἶναι. Ηδ τῃδη, οὐ ἴῃ6 ψογάβ8 καὶ 
καλέσας διὰ τοῦ χάριτος αὐτοῦ, ΘΧΟΘΙ]ΘΠΓῪΥ δηποίδίεϑ 
{8 : Ὁ μὲν Θεὸς διὰ τὴν ἀρετήν αὐτοῦ ἐκάλεσεν αὐτὸν" 
σκεῦος γὰρ ἐκλογῆς μοι, ᾧησίν, ἐστιν" αὐτὸς δὲ μετριο- 
Φρονών, διὰ τῆς χάριτός, φησι, κληθῆναι, οὐ κατ᾽ ἀξίαν, 
ἀλλὰ δι’ ἔλεον. ἼΠ6 δῦονα (ὐοτηπιηοηίβίοιβ 480 σὸ- 
ΚΔΓΚ, {Π41. οὐ ρογα 64 Πϊτη ἴο γοηδη 80 ἰοηρ ἀ6- 
νοίοἀ ἴο [Π6 6» 158}} ΓΟ] Ισίοη, ἢ ΟΥΔΘΣ (Πδΐ 815 ϑιι 6}: 

ἢ 80 5]446: “σὰ ἔογεϑθανν (πα΄ ἢ ννουϊὰ Ὀ8 ἃ ἢ ἱπείγυμηεηζ 
ἔοσ 1π6 ργοραραίίοη οὗ [με (γδιίδη το]! σίοη, αηα τπεγεΐοσα ἀθογεθα, 
εν ν ἢ ἴῃς ἔογε- Κπον]εάσα οὗ ἢ ΐ8 ὈΝΠΘΡ ΘΩΠΥ ἀραΐϊπθῖ ἴδ 
ΟἸυτοῦ, ““ ἰο δεῖ Πἰπὶ δραιῖ" [Ὁ ἴπΠ6 Αροβιϊεβῃρ; 181 8ἃ8 {6 σθῃ- 
[1168 ννεῦγα σῇοβθῃ, [πουρῇ ἰηῃ ἃ βίαϊε οἵ δοΐυ] ἸΔο]αιγγ. Αῃὰ ἰϊ ἰ5 
γν6}} οὐδεγνεὴὶ ὃὉγ Ηδπηπιοηά, (παὶ {||8, Ὀεΐηρ᾽ ἃ ἀδβι ται] οη ΟὨΪΥ ἴο 
16 ἀϊ Ὡ οὗ τη 6 Δρμοβίο!οδὶ οἶος (48 Φογειηΐδ, οἷν. 1, 5., δηὰ ΦοΠῃ 
πε Βαριδῖ, αηὰ οἱεῦϑ ἈρΡΡΕΆΓ ἴο να Ὀδθη ΡΓΟΡἢ 6116) οδὴ Ϊ 0 
ΤΕΆΒΟΏ ὕ8 80 υῃἀεγοίοοί 88 ἴο ᾿ΠΊΡΙΥ ΔΗΥ ᾿γστεβρεοίἑνε ἄθογεα οὐ αΪ5- 
(ἰησιίοη οὗἉὨ Πΐδ ρεγβοὴ ἴο μεᾶνεη δηὰ ὃ]155; (μδῖ δεΐηρ; ἰαἸἃ ὰρ ἴὺς 
᾿ἷπη 88 ἃ ΟὐΌν οὗἉ Γἰ  Ὠ ΘΟι5Ώ 688, ἃ5 ἃ Γεινγαγὰ οὗ [πὸ πη ς οὗ ἰδ 
οοιτβθ, δηὰ ἢΪ8β Ρογδανεσβῆςθ, ὦ ΤΊ, 4, 8.᾿" 
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δῃα τοίαὶ σἤδηρα τπαῖρῆς θ6 80 πλοῦ (6 ΠΊοΟΓΘ ἃ σοη- 
βγτηδίίοη οὐ ἰῃ6 ἰσυϊὰ οὗ 6 ἀοβρεὶ. 

16. ἐκ κοιλίας μητρός μου ἰδ ἃ ἔογττηυα ἀεγῖνοά ίτοπι 
186. Ηερ. ὮΝ Ἰο32, ἐγεααθης ἴῃ τπ6 ΟἹα Τδβίδπιθηϊ, 
δηά ψ ἢ ϊοἢ τηογοὶγ βρη ῆθβ ζγουι οπθ᾿5 θαγἰϊοδὲ ἴη- 
Ξαπον; 885 ἴῃ Μαῖι. 19, 12. Τῇ (ΟἸαββϑίοδὶ ψνγιῖθΓβ 
ὭΒΝΘΓ 86 1{ : Ὀυξ [Π6Υ ἰᾶνα ἃ 8118 ΟΠ6 [ἢ ἐκ χαίδορ. 

16. διὰ τῆς χάριτος, σγαοϊομδίψ. Α Ῥῆταβ86 βίδῃα!ηρ' 
ἴον δῇ δάἀνογὺ. 

16. ἀποκαλύψαι τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐν ἐμοὶ. ᾿Αποκαλ. ἀ6- 
ΡῬοηάς ὕροη ἴδ ρῥγεοθαϊηρ εὐδοκ.» τ Π1οἷ) πηυϑὲ Ὀ6 Γ6- 
Ροαίοά, Ὅῇια 66η86 οὗἩ {πΠ6 ψογ8 ἀποκαλύψα!:---ἐμοὶ 18 
Ὠοΐ νοῦν ἀσίογηϊηδίθ. Ηθησδ (ἢ 6 ΓΘ ἢ85 ἃγίϑθη βοῖῃβ 
ἀϊνογν οὐ ἰηίεγργοίδιίοη. Μδην, 88 ατοί. δπὰ 
Ἠοβοηπ)., ἰάΚα {Ποῖ ἰο πηθ8ῃ : ““ ργοραρδίϊηρ ἴῃ 6 Γ6- 
Ἰισίοη οἵ 8 δοη ὉῚ πη6. Δηὰ (Ἃἢπ8 (ῃ6 σψοτγάβ οὗ 
1Π6 ἐο]] ον ίηρ εοἰαυβ ψου]ά Ὀ6 ἐχοροίίςδὶ οἵ [ἢ6 ρῥτγὸ- 
ϑ6ηΐ οὔθ. Βυϊῖ {118 1ηἰεγργοίδίοη 18 Πα ]6 ἴο βίγοην, 
οδ]θοιςίοη. [Ὲ 158 {γυγ σοιηδγκοά Ὁν Κορρα δηὰ Βοζ- 
6 γ, [πὶ ἀποκαλύχτειν ἀηὰ οποκάλυψις 8Γ6 Ὧ0 ψ ΠΟΓΘ 
ἴῃ (6 Ναὸν Ταβίδιηθηΐϊ υδοὰ ἴῃ (δι 5686, θυ. 806} 
οἵ ἀϊνίπα ἀρρθάᾶγδῃςθβ Δπ4 γονοϊδιοηβ. ᾿Εν ἐμοὶ ((π6 
ΤΟΙΔΓΚ) ΠΙΔΥ Ὁ6 (6 (48 οἴϊθη) [ῸΓ ἐμοὶ ; 48 15. δὅ8, 
1, 96γ. 10, 20., σοϊιηραγθα ψἢ Μαῖι. 10, 84. οι. 

ΠῚ, 44, Τα ]Ἰαιίον οὐ ἰοἰδη, μονονοῦ, 18 βοπμαν δὲ 
ΡΓΘοδγου 8, ΠῸΓ 18. {Ππ|πῖ6 ΔΠῪ προ ἴο ουγί4!}} {16 ἔπ} 
86η56 οἵ ἐν ἐμοὶ, (6 ἔογοο οἵ ψῇῃϊοῖ 15 (1 {πη} Ὀδρὶ 
866η ὈΥ ἢ δητίοηί (ομμηοηίἰδίοτα. Τ ἢ ΤὨΘΟΡΏὮγ].: 
οὐκ εἶπεν, ἀποκαλύψαι ἐμοὶ, ἀλλ᾽ ἐν ἐμοὶ" δεικνὺς ὅτι οὐ 
λόγῳ μόνον ἔκαθεν, ἀλλὰ καὶ πολλοῦ πνεύματος ἐπληρώθη 
τὴν καρδίαν, εἰς τὸν ἐκτὸς ἄνθρωπον τῆς γνώσεως ἐμβαφεί- 
σης, καὶ τοῦ Χριστοῦ ἐν αὐτῷ λαλοῦντος, 80 αἰεο (Εσιυ- 
τηθη. 742 Β. ἐν ἐμοὶ δὲ εἶπε, δεῖξαι θέλων οὐ λόγῳ μόνον 
μαθόντα αὐτὸν, ἀλλὰ καὶ νῷ καὶ καρδίᾳ, οἷον εἰς τὸν ἔσω 
ἄνθρωπον τῆς γνώσεως ἐνιδησάσης. ΤῊΪ8 ἰηίογρταίαᾶ- 
(ἰοη 18, ΤΏΟΓΘΟΨΘΣ, ϑΙΓΟΠΡῚΥ σοπμῆγιιθα ὮὉγ νογ. 14. 
οὐδὲ παρέλαβον---ἀλλὰ δὲ ἀποκαλύψεως Ἶ. Χ. Τηάοθώ, 
νογ. 12, 1ὅ ἃς 16. ἀγα οἰοβϑὶγ σοῃποϑοίβα ἰορϑίθογ : ῸΓ 
((δουχῇ {86 (ομηϊηθοηίδίοτα ἀο ποί ποίϊςσο 10) [1 σδῃ- 
ποΐ θυΐ σοηῃϑβιαογ νϑγ. 18 ὃς 14. ἠκούσατε γὰρ παραιδο- 
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σέων 88 αἰζοροίοῦ ρδγθηςηοίῖοαὶ, δηᾶ (Παΐ ὅτε δὲ ἴΒ 
β81ἃ }εν δραπαίορδῖπ. ἰπαθοᾷ δὲ ΠΔ8 οἴϊοη (δὲ ἔογοθ. 
ΤΏ6 ψογάβ ὁ ὠφορίσας ἅτ 480 ραγθη(ῃθίϊςαὶ, 7 }μ5 
[Π6 νογάϑ [0] οντηρ; Υ]6]4 ἃ τυ σῇ ποτα 801 {806 86 η56, 
δί"66, ἰηβίοδα οὗἉ Ραϊηρ' ἃ γϑβρϑιϊ!οὴ οὗ {Π6 ῥγθοθάϊηρ 
86 ηΠπηρηΐ, (ΠΟῪ δίδία {Π6 ρώγροδο ἴον ψ ῃϊοἢ 118. Γ6- 
ναϊδίϊίοη νψγἃ8 τηδάβ, Ὠδηλθὶγ, (πὶ 6 538ου] ἃ ργϑδοῇ 
ΓΟ γιβί, δηά ῬΓΟΡΈΡΟΙΕ ἢἷ8. ΓΟ  ΡΊΟἢ δπιοηρ' [ἢ6 ΟΘ΄ η- 
ἐϊίο5. δ0 ΓΠΘΟΡὮΥ]. ραγαρἤγαβοβ : “ ποί [δὲ 1 8ῃου]ά 
866 Πίπι Οηἶΐγ, υυἱ ἰΠδὲ 1 Βῃοιυ α Ρυ 18} ΤΥ γον] δίϊοη 
ἴο οἴἤοῦβ, ονυθῇ (ὴ6 Οδϑηΐ 98. ον, ἤθη, σδη 1 
Ῥτοδοῖ οἰγουπσ!βίοῃ [ο {ἢ 6πὶ Ὁ 

Εὐθέως 18 ᾿ἈπῃΠουρσῇί, ὈΥ Κορρο, ἴο θεϊοηρ ἰο ἀπῆλθον, 
(Ππουρῇ, ἴῃ σοῃβοηιθησο οὗτῃα ἰοηρ Ιηἰογροβοϑά οΪδιιβ6, 
8. Ομδηρθ οὗ σοῃβιγῃοίΟἢ 18 2866 Ὀγ ἀλλὰ. ὍΤΉϊ5, 
ΠοΘνΟΓ, 18 τοραγάθα ὈῪ ΒΟΙΡῸΓ 88 ἤδγβῇ; δη4 ἤδ 
Ἰοη5 1 1 προσανεθέμην. Βυΐ {18 οσδηποίΐ Ὀ6 δά- 
το 64, ΔΩΥ͂ ΙΏΟΓΟ ἰῃδη {Π|6 τηοίΠοά οὗ ἢ οβοηιη., νῆο 
ΒΌΡΡΟΒΟβ βοὴ ψογάβ ἴο Ὀ6 οἴη 6α ΔΓ. εὐθέως, 88 
“4 ρ86 σΟὨΒΘΏΒ8)Ι ;᾽ ΨΠΙΟἢ ψουἹὰ 86 ἴοο δι ΓΆΓΥ δῃ 
61110815. ΤΠ6 ἤτθί τηθηςοηθα σοῃϑίγι οἴ! ἢ 8668 [0 
ἄσβογσνα [Π6 ργϑίδγθηςθ, δη4ἃ 153 βιιρρογίθα Ὀγ [86 διι.- 
(ΒογΥ οὗ [Π6 δηιϊθηΐ (οι θη δ ίο 8. 

115 ταιηαγκοά ὃγ ΤΠδοάογοί, (παι ““ψἢδέ 15 βαἰα ἴῃ 
{15 δῃά {π6 [Ὁ] ΟΝ Ωρ νΘΓΘ68 185 πηθδηΐ ἰο γοῦιία {86 
οδἰυ πη 68 οὐὗὁἨ ἢ]18 Ορροῃδηΐβ, 0 γοργεβθηΐθα ἢϊη} ἃ85 
πανίηρ τοοοῖνοα 1ηϑγιοτοῦ ἔγοτῃ τὰ 6 Αροβίθβ, δηά 
ἤδη βαΐ δῇ ηοιρῆεξ {Π6ῚΓ γι} 168 δηὰ αἰγθοίίοηβ. ΤΠ8 
(86 Αροβι!8 18 οοπιρο] θα ἴο ἀδβοθηᾶ ἴο ἃ ὨΔΥΓΔ ΟΣ 
οὗ τι6 ργινδίθ οἰγου πιηδίδῃοθβ οἵ ἢ18 116, 8 σἢ ἃ8 ἢ6 
ἢδ8 ἀοῃδ ἰὴ Ὧο οἶδεν Ἐρίβι16.᾽" 

16. οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι. ΤΠδ νοτῦ 
προσανατίθημι ὈΤΟΡΕΓΙ͂Υ δἰρη!ῇῆ65 ἴο σοπιπεέ ΔῺΥ (Ὠϊηρ' 
ἴο δδοίδογ, δηα, δρεοϊαξϊηι, ἰοὸ ἀδροϑὶς 8ΔΥ βϑοχζοῖ, οὕ 
σΟΙΏΠ] Π]ςΔίΘ ΔΏΥ ἰΠΓΟΓΙΔΙΙΟΠ ἰο δηοίῃοῦ, Δ ΟΠ Θ᾽ Β 
οϑι86 ΟρΡΘἢ ἰο πη), Τοῦ ἢ ἴο πη, σοηΐοῦ ΨΠὮ 8π0- 
{86 γ, δρᾷ σορβα! Ὠΐπι ὩΡΟῚ ΔηΥ ἰπΐῃρ. Ὑγείϑ, οἰί68 
Ἀιοά,. ὅϑ:᾽΄5. 17, 116. τοῖς μάντεσι προσαναθέμενος περὶ 
τοῦ σημείους Ἰλιοΐδῃ 42, 246. ἐμοὶ προσανάθου, λάβε με 
σύμβουλον πόνων. Σαρκὶ καὶ αἵματι. 11 ἰ8 5δίγτδηρθ 
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(δ Κορρα 5]ιου]ὰ παν τοραγάθα {6886 ψογὰβ 88 
“ραυΐϊ ἴογ ἑμαυτῶ, ψ ἢ δὴ τδ μενος ποίίοῃ οὗ υἱοο.᾽ 
7 18 ρἰδίη, ἔσο [ῃ6 ψοὶς οἵ 16 οοπίοχί, δηά (ἢ6 
ΒΟΟΡΘ δῃά ριτροβα οὗ δι. Ῥαὺὰὶ (δ οἢ 18, ἴο Βῃο ν 
{πᾶ Πα οὐνϑά ποηδ οὗ 18 Κηον]εάρα ἴο πδη, υΐ ἀ6- 
τινά 11 4}1 ἔσγοπι (γι ϑί. ἢϊπ1561{), {παῦ (6586 νογάβ 
σἂ ΟἿΪΥ "6 τεοΐδγγθα ἴο {π6 “4]}}ροδέξεβ ἃ8 τῇ γθ πιῆ. 
Απά ϑβυςἢ 15 ἐ6 ορίηϊοη οἶδ]! (ἢ6 δίς θηΐ, 8Δη ἃ ΠΘΑΓΙΚ 
411 (Π6 τηοάδγῃ (ὐοιητηδηίϊδίοτθϑ. Ηδ πι68ῃ8 ἴο 5880 
(Πδὲ ἰα ἀϊά ποῖ σοηβι} ΟΥ 56 6ἷκ ᾿πβϑίγιοιοη ἔγομι 8ὴῪ 
τιαπ (οῖ αν (ἢ6 Αροβί1638). Τῆι {ἢ 6ΓΘ 18 ἃ ἰδοὶξ 
ΟρΡΡοϑιίοη ἰο οὐ δηὰ (ῇἢσγιβί, θοίῃ οὗ ψῇοπι ἢδᾶνθ 
Ὀδθη πδπιρά 1η {Π6 ργοοραηρ' νοῦβθ8. “Γἢ]18 Ἰη ΓΘ ΡΓΟ- 
(ΔῖΊ0η, ΠΊΟΓΘΟΥΘΓ, 185 ρίαοοα Ὀαγοηά ἀουδί ὈγΥ ἰἢς 
ψογάβ ἐο]ονὶπρ οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ᾿Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς 
πρὸ ἐμὲ ἀποστόλους, ““ὯΟΓ αἸά 1 ανδἢ ρῸ ὑρ ἴο Ψ6τγιυιβᾶ- 
ἰδῶ ἰο (ἢο8β6 ψγῆο ψ6ΓΘ Αροϑβίῖθβ Ὀθϑίογε πιο.᾽ 

. 17. οὐδὲ ἀνῆλθον εἰς ᾿Ιεροσόλυμα πρὸς τοὺς πρὸ ἐμοῦ 
ἀποστόλους. ΤἼδ τηοάδγῃ (οαγηδηίδίοτβ 40 ηοὲ 5ι1-- 
ΒΟΙΘΏΕΥ ποίϊσα ἴΠ6 ἜΧργθβϑίοη τοὺς πρὸ ἐμοῦ ἀποστόλους, 
ψὨΙοἢ βίιονβ ἰἢδι ὈΥ [ῃ6 ἀποκάλαψις ἢ6 ἢδα τορσοϊνοά 
{π6 ἱπέογιηδίοη Ὠθο ββαγΥ ἴῸγ [ἢ6 οἷῆος οὗἁὨ Αροβιῖδβ, 
δη4 νᾶ Ἰηναβϑίθα ψἢ τἢδί οὔοα Ὀγ ΟἾγιϑὲ Ὠιτ561{ 
Ηρδηςθ, 88  ΘορὮν]. γοπηλγκ8 (ἔγοπὶ (ἢγγβ.), {(ἢ18 
ϑί6 0 Ψ)ὲ8 οί (Δ κ6ἢ 1ηὴ {Π6 σοποοί(64 βρ᾽γ οὗ δῇ διρῖν 
δηᾶ ρυῆδά τ}. πϑορῃγίεα, θαΐ ψγὰ58 ἔα ΠΥ ναγγδηιθα ὈῪ 
(ῃ6 ψοπάογ] οἰγουμπηϑίδησοβ (ἢδι πα Ὠὰρροϑηθδα ἴο 
δ. Ηδ νν8β8 Ὀθοοῖηθ αὧη “Ϊ]}}οεξίο, δῃὰ ἢδὰ γϑοοϊνοά 
{Π6 Π]υτ] Δ .ΠΊΟΏ [ἢ ἃ ΠΟΓ6 ΟΧΙΓΔΟΓΔΙ ΤΥ δηὰ αἰτγοοῖ 
ΤΔΏΠΟΘΓ [ἤδη δνϑη 16 ργϑνίουβ ΑΡροβί]θ8 {πϑιΐβοὶνθβ. 
ἹὙΠογοίογο τ ἢδα θθθη αὐδεγα ἴοσΣ ἢ ψῆο Ὠδά Ὀδθη 
ἰδυρῃΐ οἵ Οὐ ἴο ἈΡΡΙΥ ἔογ ἰπβίγυοιίοη ἴο παπ. ΤΉΪ8, 
ΔΡΆ1η, ΘΕ ΓΟΙΥ γοἕατθϑ [6 Ιπἰογργοίδιοη οὗ δ ἀποκα- 
λύψεως βαρτᾶ νοΓ. 12., Ὀγουσῆς ἔογναγὰ ὈΥ β8οπλθ σο- 
οθηΐ ἔογθίση (οιηϊηθηίδίογϑ. 

17. ἀλλ᾽ ἀπῆλθον εἰς Δαμασκόν. 
ΟΥ̓ {Π6 οἰγουπηδίαποεβ οὗ {Πἰ|8 ἸΟΌΓΏΘΥ ννα Κηον ποίπϊηρ;, ἴξ ποῖ 

Βαυΐηρ ὑδει σεοογάσδ Ὀγ [Ἀλλ Κα ̓ η (ἢ6 Αςίβ οὗ τῆ6 Αροϑι!ε5. Οὐ {6 
ὁβιι56ε8 οΟὗὨ 18 βιϊθηθε Οομμιηθηίδίογβ νδγιου δὶ δρεβουϊαίθ.Ό Ξοηδ 
τκϊηϊς τηδὶ ἢ6 πενν ποί οὗἉ ἴΐ ; οἴ ΠεΓβ, (πὶ ἢ6 ἀἰά ποῖ Ἰυάρα τῃς6 
ενθηΐβ οὗ βυβιοϊοης ἱτηροτίδησο ἴο θα χεοογάβα. Τὴδ ἔΟΓΏΔΟΥ διιρρο- 

εὖ 
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οἰτἰοι ᾽8 δοῖ ἢ ἐργοῦ δ] ας δηὰ ἱσγενογεηΐῖ; ὨΟΓ οδὴ 1 αυἱΐα Δρρσοτο 
οἴ (᾿ς Ἰαίἴεγ. [{ βδϑβῃβ ἴο τὲ ἴδιαῖ 81. [λκ6 ρυγροβοῖὶγν οὔτε δὴν 
εἰζοιτηϑίδῃσοθ, [ῸΓ ΤΟΒΒΟΩ8 ΓΟ, Ἀη]688 να πανν {π6 ρ]Δὴ δηὰ 
βυϑίθι ἢ ἰδ ἀονῃ ἴος [ἷ8 ψΟΥΚ,  ὁΔ ΠδνῈΣ ἔι}}ν δβοοσζίδίῃ. 
ΝΥ, 80 [{πι|6 ἰ8 μθγ βαϊά, {πα 1ζ 18 αἰ δίουε τὸ ἀάγυδί ἴΠ6 ΟὨΓΟΠΟΙΟΡΥ͂ 
οὗ τα ονθηῖϑ Οὗ [ἢ 8 ματῖ οὗ {Ππ Αμροϑβιϊε᾽Β 6. (οτρασζε Αοίϑ 9, 19., 
ΘΓ 1 οδηποῖ δης γεν δοαυ 6806 ἴῃ ΔΩΥ τη ἢοα γοῦ ργοροδεοὰ οὗ Γ6- 
σοηο ηρ ἰἢ6 δοοουηΐβ οὗ δῖ, ἔμκΚα δὰ 51. Ῥδὺ]. 1 δ, ποινδνεγ, 
ΤΟΤΕ ΠΟ Πδα ἴο ἄρτεα νυ ΒΡ. Ῥεᾶσοθ (866 ἴπ6 ηοίβ ἴῃ ἴος.), 6χ- 
Ἄσερῖ [Π δῖ 8 τηοι]οὰ 18 ἴο0 ἀΡ Σγαιγ ἴο Ὀ6 σοβαρά η. οαάτί ἀρε᾿ 
5: ρροβίτοη, [πὲ ἴΠ6 Αγδδὶδ ἤθε τηθητϊοηθὶ ν᾽" 85 ΟἿΪγῪ ἴἢ6 νἱεϊηἰν οὗ 
᾿λαγηδβουϑ, 16 δ] 0.8}}γ ΔΥΌ ΓΑΓῪ δηὦ ὑπαυϊῃογζοα, Απὸ ἢἰβ ορὶπίοῃ 
ἐπαὶ 51.ἕ Ῥδμ] βγδέ ργεαοῆεα αἱ Πϑαηλδϑοι8, Δα (ἤδη 'νεηΐ ἰηίο Ατγϑθῖα, 
19 δ ναυΐίδηοα νἱ1 ἢ (ἢ 6 ρΓοϑθηῖ ρϑϑϑᾶρθ, νν ῃἰοἢ 18, οὗ σου γβθ, ὑπεχ- 
οορίοηδθ 6, απα τηυδῖ ποῖ ὑ6 ἰαπιρεγοὰ νυ, θυ βοὴ ᾿ηθδη8 ἔοι ηὰ 
οἵ γεοομοηρ δῖ. [λ|Κε᾽ 5 ἀοοουηῖ τὴ 581, Ῥαυ} 8. Ιἢ ογάδγ ἰο [ἢ9 
δἀϊυϑίιηεηϊ οὗ (158 ἀϊνογοϊίγ, 1 σου ὰ οὔδοτνα, ἰῃδὶ ἴθ γα βθεῶι8 ἴο Ὀ6 
ποιῃίηρ ἰῃ [Π6 ψογβ οὗ 81, δὰ] ἴο Ἰοδὰ υ8 ἴο βδυρρμοβα ἴΠαΐ 8 β8ἴ8 Υ 
ἰὴ ΑΓαῖα ὑγὰ8 Οἱ ἤοσυν 1886 [4 δήογέ ; ΠΟΓ πρεὰ ννὲ δβυρροβὰ ἴΠδῖ ἴ.6 
ΦΟΌΓΩΘΥ νν88 ἃ ΨΕΙῪ ἸΟηρ οη6. [{ νναϑ ρυηΌΔΟΪΥ ἰακοη, ἰῃ ἃ ρτεαῖ 
ἸΘΆΘΙΓΟ, ἴοὺγ ἴΠ6 βδᾶΚε οὗἉ γεϑίοπδηωρ ἰἷβδ ἠεξαίξῃ ; βίησε ἰΐϊ ἰδ βαϊα δὲ 
Ἀσίδ 9, 19. ἐνίσχυσεν, ν᾽ ")]Ο ἢ ἐπ} 1165 {πᾶι ἢ6 ννὰ9 ἐλεπ ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ βἴδῖς 
οὗ οοηναϊοξοεποε, ΑἸ ο ἰἢιὶς πτυεγῷ ρμετὶοὰ (ΜὮΏΘη, δοοοσγήϊηρ ἰό {Π|6 
πνόογὰδ οὔ 8[. ἔλικο, γα ἢπ 81. Ῥαὺ] Πα τεσωδίηθα δἵ θαιμᾶδβουϑ βοπη8 
ἀΔγ58,}1 νουϊά βἢχ {Π6 )οῦγηου ἰηῖο Αγδθΐα, ννἰςΐν, 88 πβανίηρ οοσυρίοα 
θυϊ 8 ϑ(ιοτῖὶ τ1πη6, δη Δβογαϊηρ' 0 οἰγουϊηδίαηησοβ οὗ Ἰηοϊηδηῖΐ, ϑῖ. 
1κα οτμἰῖβ, οοηἰἱηυΐης; ἰδ παι αἰϊοη τυ εὐθέως ἐν ταῖς συναγώ- 
γαις ἐκήρυσσε. Απὰ ΒιΓεὶν ἴ[Π6 ργορτγίεῖγ οὗἩ 1Π6 εὐθέως ν»}}} ποῖ θ6 
ἀἰεοϊοη Ὁγ (Πΐ8 ϑῃοσί ᾿Ἰηἰο ροβεὰ )οῦγΓηογ. Αμῃηὰ [ἴἴ 186 οογδίη [δὶ (ἢ6 
Ῥοχίοη καὶ εὐθέωε----Χριστὸς τηυθῖ ΓΕΙ͂ΟΓ ἴο αποίλεγ Ὠαγγαϊΐϊνθο Εογῖ 
Ἄοδηηοῖ δοαιίεβοα ἴῃ ἴῃ ορἱηΐοη οὗ Κιυιϊΐηοεϊ, {παι ἢ ἢ ἱκαναὶ ἡμέ- 
ραιτδῦ Ὀ6 ἡ ογεὰ (ἢ6 ἡμέραι τινες τηδηΠΟηΘα αἱ νοῦ. 19. 1] δέαίε 
οἵ ἐλε “Ἰροείε᾽ς ἀεαϊξ ἢ νου ηοῖ δαηχῖι οὗἁ [18 ἱτατ θα δῖον γεϑιιαληςς 
ἢΐ8 ἐνδηρε οι] ἸΔΌΟυΓΒ αἱ Πδιηδβοιιβ ; δη ἐλαΐ, 88 να 866, ἷβ πο αἵ 
ναγίδησοα ψἱιἢ δὲ. Ῥδι} 8 δοοουηῖ. ΕἾΏΔΙΪΥ, 1 ννουὰ πηὰἀογϑίδηὰ (Π6 
ψοσαβ οὗ υκ6 ὡς δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναὶ οὗ ἴῃ6 ὙΠ|016 {ἰτλα οἷ᾽ 
ϑι, Ῥμυ}᾽ 5 βεοοῃά δβοζουνη δὲ δαγηββοιιϑ, ννϊο, ὈΥ ἷδ οννῇ δἪοοουῃηῖ 
ἤεγε, τιυϑὲ ἢᾶνα οχιθηθδὰ ἴο ποῖ τη ςἢ 1688 τ ἴῆγοα γοαῖθ. Απά 
του ἢ {{||8 τὴδν ϑδϑῖ ΠΑΓΟΪΥ ναυταπίθὰ Ὁ ἐπῸ τ οτγαθβ, γεί ἰεἰ 1 ὃ68 
τοιπεθοσχεα, {ἰδ (Π6 ἜΧργθβϑίοη ἡμέραι, ὈΥ 8ὴ ἨοὈτΑΐδβη), π58 οἴ 6 ἢ 
ΟὐΪγ [πε ρεηεγαΐ δἰ Ποδίίοη ΟΥ̓ ἐΐη!6: 86 ἱκανὸς 18 ἃ όχι οὗ ἐχίθη- 
εἶνε δρρὶ ϊοδιίοη, δι} 8 οἴἴδη υδοὰ οὗ ἃ ξυνιεωδαέ Ἰοηρ, μεθα, Τδς 
86 Π86 ὨΙΔΥ Ὁ6 ΘΧΌΓΘΘΘ6α ΟΥ̓ ἃ δἰ Δ] ΔΓ ἰΐοπ ἱπ ΟἿ Οὐνὴ Ἰδησίδρα, 
ΠΑΠΊΕΪΥ, ἃ “δορά ἰοπᾷ ιυὐλῖϊε," Μ ὨΪΟὮ οὔζρη βρη 68 ἃ ΡΥ σοηδὶ- 
ἀογαῦ]α τἰπι6, δηα τυ ίο 18 ΡἜΠΕΡΑΙΥ υϑεὰ δ ννα Κπον ποῖ [ἢ 6 
Ἔχβοῖ οχίθηϊ οὗ [18 ἀπιαιίοη. 50 [Κ6 8, 27. ἐκ χρόνων ἱκανῶν" δι 43, 
8. Αοῖϑ 8, 11. ἱκανῷ χρόνῳ, 'νΏ 6}. ΘΟὨ]ου5. γε οσβ “Κ ἰηάς ἃ ἸοηρῸ 
(οροΓα." ϑϑεε αἷ50 14, 8. 27,9. θυ8 ἢ ΓοηἄογΒ ἴΠ6 ργαβθηῖ μ88- 
βαρ 6 ταιιἑο αμίεηι ἐθπήῃοτα εἰαρδο. 6 υδ6 οὗἉ ἱκανὸς ἴοΥ πολὺς δηα 
μεγὰς ἴθ φοπηοῃ ἴῃ {π6 (ΟἸΑβϑ10Ὰ] νυεῖοσβ. 850 ἐμαὶ {ΠῈγ6 σῇ μὲ ἢ0 

2 ὁ ᾿ 



840 ΦΑΓΑΤΙΑΝΒ, ΓΗΑΡ. 1. 

ΑἸ ουϊγ ἰπ υπαογβίδηάίηρ 81. [Αλκο 8 ὑγοσὰβ οὗ ἃ8 σοῃϑίθγαῦϊε ἃ 
τἰτὴθ 85 ὅῖ. δ} 8 ννογάβ γεαυΐγο. 

ΑΒβὰ 5, ἴ ἱγυδί, [αν βῃῆονῃ παῖ (ἢ 6 δοοουηίβ οὗ 85ι. [λΚὸ δὰ 
“ϑι. ῬΑΒΪ] ἀγα ΌΥ ὯΟ ΤΠ 6Δ}8 δἵ νατίδηςθ, Ὀθϊ αὐ ΓΕΟΟΙΟΙ]ΘΔΌΪ6. 

18. ἔπειτα μετὰ ἔτη τρία ἀ. ἐ. Ἰ. ἱ. Π., ““ὝΠΘ6η «ἰοῦ 
{ΓΘ γϑᾶγϑ 1 ψϑηΐ ΠΡ ἴο «Φδϑγυβαίθιῃ ἰο 866 Ῥεΐοθγ." 
ΑΒ ἴο (6 αυρϑίίοη ΨΠΘΙΠΟΓ 1[ῃ6 (ἤγ66 γϑᾶσγβ ἤδθγθ 
Ἰηδηςοπθα ἃγ ἴο 6 τγεοκοηθά το ἢ18 Γαίυγη (ο 
Ἰδιηδβουβ ουὖΐ οὗ Αταῦϊα, ογ ἔτοτ [118 ἀοραγίυγο ἔγουη 
οι ιβαϊθιη ἰο Ὠδηαβο8, Οἡ ΜὨϊοἢ {6 ἰρατηθά ἢᾶνο 
Ὀαθη ἰοηρ ἀϊνἀ6α ἴῃ ορίηίοῃ, 1 πιυϑὲ ἄστθο ΠΝ 
1Πο86 ψῇο πιαϊηΐδίη [Π6 ἰαξέον. ὅ66, οσσανογ, ΚοΟρρϑ 
Δηά Βογρον. 

Ἔπειτα, ἐλοη. Τῇ ραγροβα οὗ {Π18 Ἰοῦγηθυ, (Π6 
ἈΡοβέ!8 84γ8, 88 ἱστορῆσαι Πέτρον, 1. 6. ἰο οδίδίῃ 8 
Ῥδγβοῦδὶ Κηον]οάρε οὗ Ρεῖθγ, [ἤθη νϑγῪ Ἷϑ] οργαϊοά, 
δη 48 ἢδ6 18 ολ]]6 4, 2, 6,, στύλον ἐκκλησέως. ΤῊΪ8 
ΘΘΏ86 Οἵἁ ἕστορ. 15 8ΒοΙΠ ΘΟ Ἶ δ΄ ΓΑΓΟ; ἰΠοιρὴ ΒΟΙΓΡῸΓ 
αὐἰάποοϑ Δ δχϑιηρία ἔτουι (μαγιίοη, ῥ. 47. μὴ Φοβη- 
θώμεν, ἀλλὰ πλησιάσαντες ἱστορήσωμεν τὸ παράδοξον. 
Απηὰ Κορρϑο εἰΐ685 Ρ]υΐ, 1, 14 ο. τὴν χωρὰν ἱστορῆσαι" 
δὰ Ζ2οβθρῃ. Β. 6, 1, 8. ὃν (Φυ]δηθ}) ἱστορῆσαι, 
“«φῇοιῃ [ οσϑίηθ (0 Κηον δηά 6 δοᾳυδιηιοα ψιἢ.᾽ 
ΤΠ ΘΧΡΓΘββΙΟἢ8 ἱστορῆσαι δα ἐπέμεινα πρὸς αὐτὸν ΔΓΘ 
(848 Δ0Π}9 οὔϑβοῦνθϑ) νϑγὺ ριαγαάφξά, 580 ἃ5 ἴἰὸ δογά ἢο 
ἍΓΔΟΘ οἱ δὴν ἐοοίγίηθβ οἰζπογ τοςοϊνθα ογ Ὄχροοίθα 
ἴτοῃ Ῥοίθσ. στ. ὌΧργθβ865 ὯΟ ΙΏΟΓΘ (ἢΔη γοδρεοίῖ, 
δηά 4068 ποΐ, 88 {Π6 Βοιηδηϊβ[8 δᾶν, ἱπΊρ]Ὺ [Π6 5ρ6- 
τἱογιυ οὗ Ρείογ. 

ΗΘ τοιπμδϊπρά ἤϊθεθη ἐἰδγ8 1. 6. (451 υσογϑίδης [) 
ἀεραγίθα οἡ {πὸ βἰἴϊεοπίῃ ἄδγ, δῇειν βίαγίηρ ἃ ἔογί- 
πἰρῆς : δηὰ 1 πηᾶρίηθ 6 ψου]αὰ σοηίγινα 850 88 ἰο ἰοΐ 
486 ἐογίπιρῃς ᾿ποϊαἀθ ἴἤγοα 1 γα 8 ἦαγβ. “Γἢυ3 αἱ 
Αςΐβ 98, 14. νὰ ουηά Ὀτοίῆγοη, δηὰ οσο ἀθϑιγοά ἴὸ 
ἌΔΙΙΓῪ ΜΠ {Πα πὶ ϑθνθῖ ἰαΥ8 ; ὈΥ ψ]Οἢ Γ ππηάοΓ- 
δίδῃηα δῃοίῃογ 1,ονἀ᾽ ἀαγ.Ἐ Β6Ζᾶ ἃββϑίρβῃ8, ἃ8 ἃ γβᾶϑοῃ 
ἴον Ῥδι}}} βίδγϊῃηρ 0 Ἰοηρογ, [6 μ]οίβ οὗ {6 Ηεὶ- 

“ Αηὰ Πεγὰ 1 Ὀερ; ἴο σοττεοῖ ΤΩΥ͂ Ορἱπίοη ἴῃ 6 ἢοί6 οἡ [δὲ ρ858- 
ΒϑάΣς, Ἴ ΜΝ ὨΪΟΝ τ ἰδ δι ρροβοὰ (ΠΟΥ γίνε (Π6 ἀδὺ αὐίεν ἴη6 [Σὰ 
ἄμγ. [Ὁ 8ῃουὰ γαῖ πεῖ δοοῖ ἴῃδί [ΠΟῪ αγγίνεα (ἢ6 ἀδν δείοτγε. 
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Ἰδῃἰβίβ ; βίῃ 6, 88 Μὸ ἰϑδγῃ ἴτουι Αοίβ 9, 29., ἐπέχει- 
ρον αὐτὸν ἀνελεῖν. Βαϊ ΡΓΟΌΔΌΪ (6 Αροβί]ϊα ψου]ὰ 
ποῖ ᾶνα βίδα πιμοΐ ἸΟΏρΈΕΓ, βίηοα {Π6 ῬυΓροϑα οἵ ἢἰ8 
7ουτηου ψουϊα ἤᾶν θΘθὴ δηϑνεγεα [ἢ {π6 {ἰπ|6 ἢδ 
᾿ιδά ΔΙγεδαγ σϑιηδί θά, πογ σου] ἢ6 Ν]8ῃ (85 ΤΒΘορΏ. 
Οὔϑογνϑβ ἴῃ [Π6 ψογάβ οὗ (6 ΑΡροβί]θ βἰβθνῃθγθ) ἴο 
θ0114 ροῦ δηοίθογ τΏ8η5 ἰουηπάδίοη. 

10. ᾽Ιάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ Κυρίου. ΜΥΐςοἢ ΟΥ̓ [ἢ 6 
«8π|685 {Π18 8 ((ογ {Π6 (οηῃϑι!. Αροϑί. 1,. 9, δδ. ὃς 
Ι,.06, 1 ὃς 14. οἰΘΑΥΪΥ τασορηϊΖοβ ἐΐγεο), ἰῃ6 Ἰραγηθα 
8Γ6 ποΐ ἀρτοϑά. ϑοηγδίδκο ἀδελφὸν ἴῃ 118 1δι18] 8686, 
δνοέδον, ϑαρροδβίηρ {πὲ {6 «0468 ἤδγα τηρηθοπρά 
νγ88 Ὠοΐ (ἢ6 884π1|6 οἰἴποῦ ψἱ ἢ 94168 (Π6 8οη οὗ Α]- 
Ῥἤθιιϑ, ΟΥΓ «Ψ4π|65 [ἢ6 βδοῃ οὗ Ζορδαθάθθ, δηὰ Ἵοῃβο- 
ΠῸΘΉΕΪΥ ποὸέ απ “Ιροδίϊθ. Βυΐ {π6 σοηβίγυοσίίοη δηά 
ΔΙΓ Οὗ 1ῃ6 βθηΐθβησθ ρῥἰ δίῃ] ΓΘΑΊΪΓΟΒ 1.8 0 βΌρΡΡοΒθ 
(πὶ Ῥαὺ] τηθδηΐ ἴο ἱποίαθ ἐλὶθ ὕαπιθς ἀπιοηρϑὲ ἐΐο 
“ροδέϊες, Το ἴδκθ 1ἴ ἴῃ δὴν οἴεσ ψὰὺ νου] 6 νογΥ 
Παγβῃ. ΑἸἾΘΓ ἃ οΑΓΟ[Ὦ] οχαιηηδίίοη οὐ ψῆδί ἢ88 Ὀδθἢ 
γε! (6 οἡ (ἢ18 ΟὔΒο ΓΘ ροϊηΐ, ΘΒρΡΘ ΟΊ 1} ν {Π6]οηρ δηά 
Θ]αθογαῖθ δηποίδίοῃ οἵ Βογροὺῦ, 1 οδηποὶ ὑι1 80- 
416866 (48 ἢ6 4968) 1η {πΠ6 ΟρΡΙΠΙΟη Οὗ Δ]πιχοβί 41} (ῃ6 
δηςθηΐ, 8Δηα πιοϑὲ τηοάδγῃ (ὐοτηπηοηίαδίογβ, ἰδὲ {18 
«Δ 68 γγ83 ἃ οομδὶπ οὗἁ οἵν [οτγὰ, δηα ἃ βοη οὗ ΑἹρῇθυϑ. 
ΤΕΒ ἀρυπιοηΐθ οἰαίοα ὈΥ ΒΟΓΡῸΓ ἃγα [Π686: 18. 
ἼΠόΓΘ 18 ὯῸ ΠΟΟΘΞΒΙΥ ἴον (ακίηρ ἀδελῷ. οἵ 4 δγοέδλογ. 
1 τῆᾶγ Ὀ6 υπήογβίοοά οὗ ἃ πεαν κἰπδηιαη. ὅ466 δ6ἢ]. 
Ι1,χ. ῷ. Οἴδαδιμθβ δηὰά .0868, ψῃο, δἱ Μαείί. 18, δδ., 
ΓΘ 8414 ἴο Ὀ6 ὈτοΟΙΠΟΙΒ οἵ «6851.18, {πΠ6 ποῖον ψ)88 
Μαγυ. (δε Μαεαῖίι. 27, ὅθ. Μαγκ 16, 40., ψῇθγθ 
“81168 18 0416 ὦ ὁ μικρὸς, ὉΥ ΨΥ οἵ ἀϊδιϊποιοη ΠΟΙ 
“δ:η68 βοὴ οὗ Ζεῦοι 66.) Νον ἐλὲδ ΜΆΓΥ νψ 88 ἃ 5.5.6. 
οἵ ΜαδγῪ {6 τιοίμογ οὗ .680.8, δηὰ ψ|8 οἵ (Ἰβορῇδβ, 
ΨΏΟ 185, ἢ ρσγοαί ργΟὈΔΌΠ1Υ. βαρροβοά ἰο ἢᾶνβ 
θ6θη {Π| βαπιθ ΨΙ ἢ Αγρίμοῦν, 11 15 τῃεγϑίογθ Βίρηὶν 
ῬΓΟΒΔ0]6 (Πδὲ δἱ Μαῖΐι. 18, ὅδ. 27, δθ6. Μασγῖκ 1δ,40,, 
6 ἃΓΘ ἴ0 ὉΠαοΓβίΔηα οομδὲηα οἵ 6815. ϑ8ά}γ. Απιοηρ; 
[η6 Ὀτοίῃογβ οὗ «[651.8 ΔΓ6 τηδηςοηρά «81168, διπηοῃ, 
δηά Ζ9υ46, αἱ Μαίί, 18, ὅδ. Τῆδ 88:26 ὨδιΏ68 8580 
(δγθα οὗ (Π6 Αροβι1658 Ὀθᾶγ, ἰῇ ΑςίβΒ1, 18.. Ψ4π|68, ϑ0η 
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οἵ ΑἸἹρίιθιι8, διηιοη Ζαϊοίεβ, δηά 7046, 8οη οὗ ζ181|68. 
ΠῚ 15, Ἰηἀ 664, ροδεϊδίο (παὶ ἴῃγοα ὅγοέλογ οὗ οὐγ 1 οτὰ 
8 ηα (ἢγοα οὗἉ ἢ158 4ροδέΐος ταϊσὶιε ὈΘαΓ {ἢ 6 Β8Π16 ὨΔΠ165, 
δΔηά γεῖ Ὀ6 ἀΙΠδγθηΐ ρϑῦβομβ ; δυῖ [ἢ ψουϊὰ 6 ἃ νϑγῪ 
βίγαδηρο σοϊποίάδηςο, δηή ποῦ Θϑβὺ ἴο Ὀ6 δχρίδἰπρά, 
1 νὰ ΒΌΡΡοΞΘ {πδί [ποβ6 Ὀγοίογβ 6 ΓῈ ΠῸ οἴπεογ (ἤδη 
{[Π6 Αροβ[165ὅ. Βυΐ 1 {18 Ὀ6 ἔτ, 1 18 οἶθασγ {{|ᾶῖ 
ψαπιθ8, (ἢ6 Ὀτγοίθοῦ οὔ οὖν [,οτἧ, νψα5 9841:|68, 80η οὗ 
ΑἸρἤδιι5, Δηὴ ΑΡοϑβί[6 οὔ 7651.8, )ηα {ΠΟῪ 186 15 σουϑβίη. 
Τηδί δὴ ““9Ροϑἐἶ6 ταυϑὲ Ὀ6 υπάογβίοοά, 18 ρ]4᾽η ἔγοηι 
2, 9.; δηὰ {15 18 τοηυίσοά ΌὉΥῪ Αοίβ 9, 27 ὅς 28., 
ψ ογα ΒΑΓΠΔθΔ8Β 18 8814 ἴο ἢδνο ᾿ηἰγοἀυςοα δι] ἴο 
{Π6 ““ροδέϊοα; δῃὰ 1 15 αἀάἀρὰ ἦν μετ᾽ αὐτῶν εἰσπορευύ- 
μένος, ἄς, Α15 ἴο {Π6 διριπηθηςβ ἴο Ῥτονα {{|15 «14Π|65 
πού ἴο ἢᾶνα ὕθθη δὴ ἀροβίϊο, ἀδγίνοα ἔγοῃῃ 1 (ὐοσ. 
1δ, 7. δῃηὰ (4}168 1, 1., [Π6Υ ἃγα ἴοο ἔγτινοίουβϑ ἴο ἀ6- 
Β6ῦνῈ δἰϊθη(οῇ, δηα ἃγθ 88 {|5ΓΔΟΊ ΟΠ δηϑαγοα ὈΥ 
ΒοΥρογ. 

Τη6 Αροϑι1ε᾽ 8 ἀγραυπγοηί, (Ὑ ΒΥ οΌβογνα8,) 18 ἴο 
{18 οβδβοῖ : “ Ηανίην, {Πετγοίογε, ργοδοῃθα [ἢ6 (ο8- 
ΡοΪ 8ο ἰοῃρ Ὀθίογσθ 1 8807 [ἢ6π|, δηα βίαν ηρ 50 {ΠΠΠ|6 
Μ 116 ψ ἢ ἤθη, δηή σοίηρ [Π6 ἢ ΟὨΪΥ ἴο 566, ποΐ ἴο 
Ἰοᾶγη οὔ ἴθι, ἰξ σδηποῖ 6 σοηῃρσοϊνοά [8Πουά τγο- 
σοῖνα ΤῊΥ̓ ᾿ηβίγιιοιἰοη8 ἤον (ὁ ρτγθδοῖϑ ἰἢ6 Οοϑβροὶ 
ἴγοπι {Π6π].᾿ “» 

Οη {Π6 ρᾶγ συ γι οὗ {Π 6 βἰαίθιηθηίβ ἴῃ νογ. 77-- 
10. 88 οοτῃηρᾶγοά σι Αςίβ8 9, 2ὅ---28., 10 15 ορβεγσνϑά 
Ὀγ Ραΐθυ : “Τῇ Πιβίογίδῃ ἀ6]νοβ ἢϊ18 δοσουπὶ ἴῃ 
σθηογαὶ ἴθγπιβ, 88 οὗ ἔδλειβ ἴο ψῇ!οἢ 6 ψ85 ποῖ ρΓθ- 
βοηῖ. Τῇα Αροβί]ϊα ψῇῃο ἰ8 {Ππ6 βυ0]οςῖ οἵ {Πδΐ δε- 
σοιιηΐ, ἤθη ἢ6 σοπιθ8 ἴο βρθᾶῖκς οὗ ἢ686 δοί8. Ὠϊπ- 
501, ραγιϊς Αγ 1ΖΘ68 {1π|6, πᾶ Πη168, Δηα ΟἰΓουπηϑίδηςθ68.᾽ἢ 

20. ἃ δὲ γράφω ὑμῖν, ἰδοὺ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, ὅτι οὐ ψεύ- 
δομαι. Τὸ τείηονα 8}1] βυβρίοίοη οὐ [ἰβεῃοοά, {116 
ΑΡροϑβίϊα ἢδ5 θγθ γθσοοῖγβα [0 ὁη6 οὗ [ἢο86 80] ἸῺ 88- 
Βον γα Οη5 Οἡ οδίἢ ψἢΪο}) ἃγο ἰουπα τ ΟἴΠΕΓ Ρ88- 
Βᾶροβ; ἃ8 Βοῃ. 9, 1. 1 Τιη. 2, 7. ἃ (ον. 11, 81., 
Δηἀ εἰβονῆογα. Ὅθδ ἰδοὺ ἢ48 δῇ ἰηίθηβῖνα ἔογςβ. 
Τῇ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ΔΏβ ΓΒ ἰο (ῆΠ6 ΗΘὉ. ΓΤ 5, 
στ τ] ἢ (ῃ6 ῬὨΠ]οΙ ορ ϑῖ8 σοπρᾶγα {Π6 νὴ τὸν Θεὸν 
οὔ (ῃς Οτθακβ. Βαεΐ πον ἀο ποῖ δ)! ΘΏΕΥ 566 {Πα 
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Ὀοίἢ ἴῃ {Π|8 ραββᾶρθ, δηά 41] 8: Π1118 ΤΌγ8, 16 νοῦ 
ὄμνυμι 15 Ἰεϊ το Ὀ6 υπἀοτοίοοά. Ηδζα αἱ ἃ δὲ γράφω 
τηυβῦ θὲ ΒΌΡΡΙΙοα καθ. Ψέυδομαι 18, 88 ΘΨΘΓῪ ΨΏΘΓΘ 
6186 ἴὴ (Π6 Νὸν Ταϑίδιγεηΐ, ἃ Παροηθηΐ. 

ΓῸ 15 ΡῬγορεὺ ἴο οὔβογνθ, ἰῃδλί (ῃ6 ΑΡροϑβίῖα ον θγο 
ΘΙΏΡΙΟΥΒ {Π)686 [ὈὉΓΠῚΒ Θχοθρί ἴῃ οδ868 οὗ τϑὰὶ] πθοθϑ- 
ΒΥ, δηἀ Θνοιννῆοσα ἰ᾿ἰτοάμοο8 ἰῃθ μιὰ (6 
δτοδίαβί βοϊθπηηϊν. [{ 15 ψ6}} γοπηαγκεα Ὀγ Ποαάν., 
[μδἱ ““ἃ τϑνοϊδιοη οὔἢο ἰαοΐβ δηὰ ἀοοίγιη68 οὗ (ἢ τ 8- 
ΕΙἸΔΏΪΥ ἱπαι  Ἰίοἰυ ἔγοπη {6808 (ἢ γίϑε Ὠιη861, ν }- 
ουξζ {Π6 858͵ϑἴδῃς 8 οὗ ΔῺΥ Ὠυμηδη [ΘΟ 6, 80 ΟΠ οΓ- 
{ΠΥ ἀργθοίηρ ἴῃ 4}} 1185 Ὀγδηοθο8 ἢ (Παι ψ ὨΙςἢ 
ΟἸὨγιϑί ἢδα ἴδυρῇς οὐ δαγίἢ θοϊῇῃ Ὀαΐογο δηὰ δίοσ ἢ 18 
ΓΟΒΕΓΓΘΟΊΊΟΗ, ννᾶ8 830 ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΓΥ δὴ δνθηΐ, δηα οἷ 
80 σγροδΐ ᾿πηροτίδηςθ ἴο (086 Μίοτὴ δῇ. Ῥαὰυὶ νἱϑι166, 
δηα ἰο ψῇοιῃ ἢ6 ντοίθ, (δι οὔθ σδῃηοΐ ψοηογ ἢ6 
Βῃου ἃ (ΠΚ ΡῥΓΌΡΟΓ ἴο ἃβϑβϑεῦΐ 1 Ϊἴῃ 80 ϑοϊθιηῃ ἃ 
ΤΩΔΏΠΘΓ.ἢ 

21. ἔπειτα ἦλθον εἰς τὰ κλίματα τῆς Σ. κιτ. Κα. [{158 
οὐϑογνβα Ὀγ Κορρο, ἰἢαΐ (6 ΑΡροβί!β ρ88868 ὈΌῚ ψῆδί 
ἷβ γοἰαίθα ἰῃ Αςίβ 9, 29. οὗ [Π6 ἀϊβοουγβοβ μϑ ἃ ὈγῪ 
ἢϊπι ψἢ τἢ6 ΗΘ] ἰοηϊβῖ8, δηὰ (6 ἱπιηϊηθηΐ ΡοΓγ] 
(Π6η66 ΔΓΙΒ:ηρ,, 8Δη4 Παβίθῃβ 10 σεϊδίβ ψδὲ 18 πῃ 6 ῃ- 
τΙοησἀ δἱ νϑγ. 80. 

Κλίματα, γερσίοπϑδ; 88 ἴῃ οι. 1ὅ, 28, 4 Οὐοτ. 11], 
10, ΠΟΙ 8566 {6 ῃΠοΐθβ.0 Οὐ Συρία 866 Δοείϑ8 9, 80., 
δηα [Π6 ποίε ἴῃθγθ.0 ἀπά οὐ Κιλίκια 866 ὅ0}}}. [,6χ. 

22, ἤμην δὲ ἀγνοούμενος τῴ προσώπῳ ταῖς ἐκκλησίαις 
τ. Ἴ, ταῖς ἐν Χριστῷ. ΒοΙΡῈΓ τ ΊμΙν τοραγα8 [Π18 δηὰ 
[Π6 Ποχί νϑῦβ8 ἃ8 ρδγδηςῃειοαὶ. “ΓΘ δηεθηΐ (ομη- 
τηρηϊδίογβ, δηά, οὗ {86 τηοάογηϑ, ατοῖ., {πη (Πδὲ 
{ἢ18 ραδϑβαρθ 18 πηοδηΐ ἴο βϑῆον ἰπαΐ ἢ6 Πδα ποέ ἰδυρῆϊ 
(Π6πὶ (48 ἢ6 μδὰ θδ6θὴ τγεργθβθηΐθα) (6 ΠΘΟΘββιυ οὗ 
οἰγσυϊησίβϑίοη δηΐ (16 ΟΥΠΟΙ ον 18 τθ8. Βυ 1 
ΤΑΙΏΘΙ 488θηΐ ἴἰο (γα. δηὰ Βογρεοσ, (ῃδὲ 1{ 18 ἰηἰδηἀ θα 
ἴο Θβίδθ 5} ψῆδί δί. Ῥδὺϊ ἴθ ἢ] ΘΗ ἸΔΌου ΓΒ ἰο 
ΡῬγονθ, Ὡδιηοὶυ, ὑπαὶ ἢ6 ψὰβ ποέ α αἰϊδοὶρίο οΥΓ ἐΐθ 
“ροεέζο5. 

Βυ {6 οὐωμγοΐαδ οὗ ὕμάκα ΤΟΙΣ {810 Κ8 ἃγα πηθδηΐ 
{Πο86 οὗ {πΠ6 οομπέγψ, 8ἃ8 ορροββϑα ἰο {Πδΐ οἵ [6 π|6- 
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ἴΓΟΡΟΪ 15 οὗἨ δογυβαῖδθπι, δίησα ἴο {86 ᾿δἰΐοῦ 6 σουϊὰ 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ὀ6 ππκπονη. Αἱ ταῖς ἐν Χριστῷ 8016 ρϑΓ- 
τἰςῖρ]6 5 ἴο 6 υηδοτϑίοοά. Τῆδ ῬῇΓγαβα βρη 68, 
“ς σοῃβοογϑίοα ἰο {π6 το ρίοη οὗ .06808 (τ βι.᾽ 

428, μόνον δὲ ἀκούοντες ἦσαν. Ἡδτα χα ἢανα ἃ σοη- 
βίγαςσίοη κατὰ τὸ σημαινόμενον, ποξ ΟἾΪΥ ἔοιηα ἴῃ [ἢ 6 
βογιρίαγαὶ!, Ὀαὺ ἴῃ (ἢ θ68ὲ (]458108] ψυοΓβ, δηὰ ποί 
ΟὨΪΥ {Π6 ἸΔίογ οὔθβ (ἤοπὶ Ψῃοπὶ ΒοΙρΡΟΓ δά ςο8 
ΘΧΑΠΊΡ68), ουΐ (ἢ ΘΑΓΘΓ δη ἃ ῬΌΓΟΓ ΟΠ 68, ἜΒρ6ΟΙΔ}}Ἐ7γ 
Τιμυονγά. [{ ἰ5 σΠΙΘΗ͂Υ τι864 ψ ἤδη {Π6γὰ που]ὰ θ6 8η 
ἱποοηρτν ἴῃ {86 τι588 οὗ [ῃ6 ἔδη πῖπη6, {π6 παίαγα οὗ 
{πὸ βυδ]οος σϑαυτηρ (ῃ8 ἀἰρη οὗ [ἢῃ6 τηδβο}}} 6 
δοηᾶοε. 

23. ἀκούοντες ἦσαν 15 ἴῸΓ ἠκούον ; {που ρῇ ἴῃ (ἢ 5 υ186 
ἀΐδια 19, 1 {πῚηΚ, ΘΠΘΓΑΙΪΥ ἃ ΤΟΙδγοποσ ἴο ΔΗΥ͂ ἰΠίησ 
Βοὶηρ᾽ ομδέοπιαν. ἴμο ὅτι 15 ηοῦ ρΙδοπαϑίϊο (885 ΚΟΡΡΘ 
ΒΡ0Ο565), θυΐ 18 ΠΟΙ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ, ἤτοπΊ (ἢ6 οσἤδηρα οὗ 
{π6 ογαίϊο οδίλφμα ἴο ἴῃ 6 ογαξίο αἱγεοέα, 85 ἴὰ Ματῖ 
11, 82. Αοίϑ 1, 8. (ο ψ ΠΟ 566 1πΠ6 ΟΥΙο5 τοξογγοά 
ἴο Ὀγ Βογρονγ), δῃᾷ 4150 ἔγοπι [Π 6 οὔ: βϑίοη οἵ τοῦτο. 

98, νῦν εὐαγγελίϑεται τὴν πίστιν ἥν πότε ἐπόρθει, 
““{πδ0 Ὀ6]16 ἰη τπΠ6 (ἀοϑροῖ, (πὲ ΟΠ γίβιδη ἐδ! ἢ, ΟΣ 
ΒΙΠΙΡΙΥῪ “1Π6 το] ρίοη (δ οΠσ6 ἢ6 δἰπηοά αἱ ἀδϑβίγου- 
ἱηρ.᾽ [118 ποῖ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥῪ ἴο0 γϑῆηθ οἡ 1ῃ6 86η86 οὗ 
πίστις ὮΘΓΘ 50 πη οἢ 88 18 ἄοπ6 ΌὉΥ ΚΟΡΡΘ. 

44.. καὶ ἐδόξαϑον ἐν ἐμοὶ τὸν Θεόν. Ηροτγα δοξάξω 8ὶσ- 
ΠΙἢδ8. “το 8,658 ὈΓ81868 δηά {ῃ4η}κ8 ἰο.") Ἐν ἐμοὶ 
βίρημῆρβ ὅογ' πιέ. "Ὦ, ἕνεκα ἐμοῦ, οὐ δι᾽ ἐμὲ, “5 ΟἹ ΤῺ 86- 
οουηῖ, οἡ δοοουηΐ οὗ ΤΥ σοηνοιβίοη,᾽ ἴον, (85 1 ἢθο- 
᾿Δογαί 540) {πὶ “16 ψ ο] δα ὈΘοοΙὴ6 8 βΒῃερηθγα." 1 
5. ψ6}} οὐϑογνοά Ὀγ ΤΠΘΟρΡὮΥ]., (ῃδὲ τ[ἢ6 ΘΧΡΓΘΒϑΟἢ 
ΡἰδΙ ΠΥ βον8 (παΐ (ΠΟΥ 4806 {6 τηϑεῖΐ ἰο Οὐοά, 
ψο0 παάὰ Ὀδθη δίοηθ ἴῃς οδιι86, δηά τοραγάρα τῃ6 
ψ Πο18 ἃ5 ἃ τοῦ οὐ αοα. Απά σογίδίηϊυ, σοῃβι θγηρ 
1Ππ6 οἰγουμηϑίδησοβ οὔ {Π|8 βυάδάδη δηά ἰοἱδ] οἤδηρο, 
ψ Ποῖ ἱηνοϊνεἃ δὴ δδηδοηιηθηΐ οὗὨ ποηουτθ δηά 
ΓΙΌ 88, 8η δὴ διηργδοίηρ οἵ ρονογίυ, ρεγβθουζίοη, 
8η4 ρΡ611], (ἢν σου] ἠοῦ ΓΕΔΒΟΠΔΌΪΥ ἀο ΟἰΠΟΓΥ 86. 
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ΨΕΒΒΕ 1. ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀἶνέ- 
βην εἰς Ἱεροσόλυμα, ““ ἴεν [6 ἰαρ86 οὗ ουγίαοη γὙ6 818 
Ι δραῖὶη σψϑηΐ ὉΡ ἴο ΨΘγυβαί θη." ΤὨΪδ π186 οἵ διὰ (45 
1 Ψψ6ΓΟ ἴον διαγενόμενος) 18 ἔγεάσης Ὀο( ἢ ἢ [Π6 δογὶρ- 
ἴ1Γ8] (ἃ8 Μαγκ 4, 1. δηά Αςίβ 94, 17.) δηὰ {{| (]85-- 
βίσαὶ ψ τοῦθ. 566 ΒΟΓρΡΟΓ 5 ΘΧΘΙΏΡΙ68, ΟΥἨ ϑοῦ θυ 8. 
Ι,οχ., δηὰ Μείῃ. αν. σσ. Ηρδχγο, ἤονονογ, ἃ ἐπῆἔ- 
ΟΟΠΥ πιϑϑίβ 8 5|}1}8Γ ἴ0 {Πᾶΐ διιρτα 1, 17. ὍΤῃδ 
αυσϑίϊίοη 18, τοι; ψἢδί Ρεγίοά 86 {Π686 ἰουτγίθοη 
γοδγβ ἴο 06 τεοκοηθὰ ὃ δοιῃθ τπηοάδθγῃ (ουϊπηίδ- 
ἴοτϑ, 85 (δρ6}}., Υεί8., Οδϑϊον, Κοὶ!, οβθηηι, Ροίί, 
δΔηα οἰδοῦβ, {π|ηκ ἥγοηι ἠΐϊδ οοπυογϑῖίοπη. Αμπὰ (88 
Κορρα 8805) 10 18 ργοῦ80]6 (ῃδὶ ἰῃδὲ Ἔδνθηΐ που]Ἱὰ ὃὈ8 
Ἔνοῦ δίϊτογ ἰἸοοκοά Ὀδοκ ὕροη ὈΥ ᾿ΐπὰ 848 δῃ ὠγαὰ ἔγοπι 
ψ Πο ἢ Π6 ψουϊά σοπρυΐα 8411} αΐαγα ττ6. Βαϊ (δ 
Κορρα αἶβο οὔβοινθ) (Π6 ρϑγίίοἰβ ἔπειτα, δἀῃὰ (ῃ6 
86η86 οὗ {δ διὰ ἴῃ. {π|9 ΙἀἸοπ] ἀγα Ὀοϊ ἢ δάνογβθ ἰὸ 
(Π18. [{ ψουΪά β6θ {πὲ {6 ΓΘ 5 ἢο γθᾶβϑοῃ ἴο [8 Κ6 
(ἢ6 πογάβ οἰ ουν δα ̓ μδῃ 1 {πε }ν ρῥ͵αίη δηά οὐνίουβ 
86η86, 858 {ΠΥ ΨΕΓΘ ὑπαογβίοοα ὈΥ (ἢ6 δηιίθης δηά 
οαῦίῖοῦ οάσγη (οιηηρηίδίογβ, πδιηοῖὶν, 848 οδ]ουϊαϊθα 
ἔτοτῃ ἢ5 ἐαϑέ γομγπεν ἰο ὥογιδαίθηι. Δ), (18 ορίηϊοῦ 
18. αἰϑο βυρροτίοα ΌὉγΥ Βοροῦ. [118 ἐν ἀθηΐ ἰῃδῖ, δο- 
οοτγάϊηρ ἴο {{πῸ ἔογιμογ σοπιρυίδιίοη, {Π|6 ᾿ἸουΓΏΘΥ ψ1}} 
06 Α. Ὦ. δ2.; δοοοταϊηρ ἴο ἴ.6 ἰαιίογ, Α. ἢ. 49. 
ΤΙια θθβὲ (οπιιηδηΐδίουβ ἃγο ἀργεβθα ἰῃδί {Π6 ἸΟΌΓΠΘΥ 
ἴῃ αυοδίοη [5 [6 βα6 ὙΠ ἴπδΐ τοοογαάβα δἱ Αςίβ 
156., [16 οἰτουμηβίδησαδ οὗ Θδοἢ Ὀείϊηρ (ἢ6 βᾶ6. 866 
Κορρο, ψῆο γϑδγκ8 (Π8[ 11 Ι58ηὴ0 ψοηάδῦ [ἢ6 Αροβιϊθ 
τὰ 68. ΠΟ πηθηθοη οὗ (Π6 Τεογθα οὗ ἰῃ6 «ζ6γυ88| 61 
ϑγηοά, βίῃςσα μα αἸά ποί ψιβϑῃ (Π6 Οδἰαιίδηβ (0 τϑϑβί 
ΟὟ {π6 δυίδογυ οὗ δὴν Αροβίία θυ ἢ! π66] ἢ, δηὰ 
499 υδοδυ86 ἢϊ8 οσῃ ἀοοσίγιηθ οἢ (ἢ βυν]εοΐ οἵ Ὠοῃ- 
ορβογνδῆςθ οἵ (6 Μοδβαϊς 18. ψεηΐ τηυοῦ 1ΌΓΙΠΟΓ 
1ῆ8ῃ {π8ι ΠδοΓθα. 

1. συμπαραλαβὼν καὶ Τίτον, ΤυΚε, ΑΓ 15, 4., 
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Γηράκ6 8. τη] η 0 ΟΠΪΥ, 0651468 Βατγηδῦά8, τινῶν ἀλλῶν, 
οἵ βοηα οἴποιϑ. ΟΥ̓ιἢ 686 ψὸ ηά Τιΐι8 88 ΟΠ6. 

ῷ, ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν. ΤὭΘΓΘ 18 ὯΟ ᾿ποοῇ- 
βἰβίθδῃου θοίψθθη (ἢϊ8 δοσουηΐ δπὰ {πᾶὶ οὗ Αςίβ 1ὅ, 
ῷ, : ἔογ τπῃοιυρῇ 11 ψου]α βθ66πὶ ἔγουῃ (Πδΐ Ῥαββᾶρα ἰῃδΐ 
Ῥαὺ] σψϑηΐ ὑρ, 88 Ὀοϊηρ, Δρροϊηίοα 80 ἴο ἀο ὈΥ {Π6 
Απιοςο 48, γαί, 88 Βούρογ οὔβογναβ, Ψνῆο0 83}4}} νθη- 
ἴατα ἰο ἄδην (δβϑρθοίδ!Υ 848 {πΠ6 Αροβίῖθ ἢ: 861 ἤΘ ΓΘ 
αϑϑϑγίβ 1() (ῃδὶ ἢ6 ψϑηῦ ὉΡ ἰπῃ σοηβοησθηςα οὗ δὴ [π|- 
τηοαϊαία σονοϊδιίίοη ἔσο οάὰ ογ (Ἰγιβί ἢ δίῃηςθ (48 
Κορρδ γϑηαγκ8) {πᾶΐ τανοϊδιίοη. τῖρῇς ἀθίθγιϊηβ 
μἷπὶ ἰο σον ψ ἢ (ἢ6 τοαιοϑὶ οὗ (ἢ6 (ΟΠ ΓΙ 8.18 }8, 
δηὰ (ἢ {πΠ6 ἀϊνίηθ οὐάθσγ δῃα ᾿πηριΐδα νου] ποέ (88 
8066 ργοίθη) Ὀ6 τη Ο Θβθϑγγ. ΜΔΗΥ ΓΘΆΒΟΉΒ τηΔΥ 6 
πηλρίηθα νΒὶσἢ ταῖρι πᾶνα ᾿πἀυςοα δ} ποῖ ἰο Κο, 
8η4ἃ {Π686 (Βοῦροῦ 8808) ἃγὸ βίδίβαὰ δἵ ἰάσρεὲ ὃν Μί- 
σἢ 6118 ἴῇ δὴ δἃηηῃοίδίοη ἴῃ ἰοςσ. Τἢι8 [ΠΘΓΘ 18 50 
ΒΌΓὮ αἰ ΟΟΪΟΥ 88 πο πᾶνε ἱπάποερα ὙΠ ΌΥ ἴο Δ Κ6 
[ῃΠ6 ἀδοδρογαῖα σουτ86 οὗ ἱπίθγργείπρ {Π6 ρῆγαβα κατ᾽ 
ἀχοκάλυψιν ἀνέβην, “1 ἀδοίοα δοοοτγάϊηρ ἴο [6 [6 ΠΟῸΓ 
οὗ τγ τβνοϊαίίοη, ψηϊοῖ οοηβι το τη6 ΑΡροβί]ς οὗ 
τὰ6 (ὐφης}68 :᾽ ν]οἢ ἰ8 τηοϑὲ υῃ νγγαηίδ Ϊθ, δηὰ 18 
ἴῃ (Π6 τογδῖ βρὶ γι οὐ {Π|| ἱπηονδίίηρ' Τ᾿ ΘΓ ργθῖθγβ οὗ 
[Π6 ρῥγϑβοηῖ αδγδῃ βοῆοοὶ. ΤἬθορἢγ]. ψ6}} Ἔχρ δῖπ5 
ἰϊ : τοῦ πνεύματος ὑπερβάλλοντος αὐτῷ. 

92, καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς 
ἔθνεσι. ἩρΓα ἀνατίθημι β'ρῃηιῆδβ το οοπιηιηοαέο, 6:- 
»ίαϊηπ, 86 γογἐλ, ὅς. ; 88 Αοῖβ, 25, 14. (ἢ θ 16 566 ἐμ6 
Ποΐ6) δη 2 Μδςο. 8, 19. ΒΥ αὐτοῖς 36 πηϑρδηΐ {Πο56 
οὗ 76 γυβδί θη, δηά, ἴσοι {Π6 οοηϊοχὲ δηᾶὰ ῃδίυσο οὗ 
[86 βυθ]οοί, (ῃ6 ΟἸὨγιβίίδηϑ, δηᾶὰ Ἂβρθοία! ἢν (88 ΜῈ 
ΤΏΔΥ ΒΌΡΡρΟΒΟ, δηὰ ἰπΐδσ ἔγοπη Αοίβ 15, 92.) {π6 
ἈΑΡοβεῖεβ δηά Ῥγεβθγίογ ἢ ΨὨϊοἢ ᾿ηἀ66 ἃ ΔρΡΡΘδγβ ἔγομι 
(8η6 ψοτγά5 (ο]] ονίηρ, κατ᾽ ἴδιαν τοῖς δοκούσι. ΒΥ 5εί- 
ἐΐησ γον ἐλ6 αοεροῖ ἠδ ργεαολοά 15 (1 ἰμ10Κ) τηθδῃς 
βϑιτηρ ἔογι ἢ [Πο86 ρϑου αι 68 48 ἴο {Π6 ἀἴ5.886 οὗ 
[6 τιΐοβ οὗ {πΠ6 Μοβαῖς ἰανν, {μ6 ἴγϑ δάιηϊδδϑίοη οὗ 
{Π6 ΟΘΠ6}165 ψιπουῦῖ Ὀϊπάϊηρ (Π6π ἴο 10, Πα ΡΘγἢ 808 
ΒΟΙΩ6 οὗ {ῃ6 Βυιθ] ηρ δῃὰ ρϑου δῦ ἀοοίΓη68 οὗ (ἢς 
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Οοβϑρεὶ συ ϑιοῆ 8θϑ ἴο αν ὈθθῺ δβρθοῖδ!ν ἰτοαῖοά 
οὐ ὃν δι. Ραυΐ; οἡ 811] ψϊοῖ δοσοιιηῖίϑ ἢ πιρῃς 
ψ6}} διγ]6 1 ἠῇδ Οοβρεί. ον αἰἱΐ ἐΐε86 Ἦ6 Πιαά, 
ἀουθε 685, θθθ σδ]υπλϊπαϊοα ; ἃ8 (η6 ἀοοίτηα οὗ 776 
ὅτγαοσο δη {π6 δϑαηαοηπιθηῖϊ οὗ 811 οἰ δἰ π8 ἴο βαϊναίίοη 
Ὀγ Ὠιιπδη ψΟΓΚΒ, σου! θ6 ὯὨῸ ΠΊΟΓΘ ΔρΤΘΘΔΌ]6 ἴο [ἢ 6 
ψυάαῖΖοῦβ ({Π|6 ἂν θαϊηρ; ἃ βϑυβίθη οὗ τὐογ 15) ἱπδὴ ἢ 8 
ἀοςσίγίηδ οὗ [6 ἀργορδίϊοη οἵ (Π6 ᾿δανν. 

Αἱ τοῖς δοκοῦσι τηιιϑί Ὀ6 υηάἀογβίοοα εἶναι τι, ΝΗϊΓσἢ 
18 51ρΡ0]}16 4 ἔαΓΊ ΠΟΥ οἡ δῖ νεγ. 6. (866 1Πη6 ποίθϑ [τ 
ὅ, 8) δὸ Τδοορθγ!. οχρ᾽δίηβ τοῖς μεγάλοις, τοῖς 
ἐνδόξοις. Μεῖβ. ἤθγα δάάυσθθ ΠυΠΊ ΓΟ 5 ΘΧΑΠΊΡ 68 
οὗ 118 1ἄϊοπὶ ἔγοτμῃ {ἢ6 (Ἰ]δβϑίοδὶ ψγίίθγβ, δῃηά ὕροῇ 
1185 Ἰηϊογρτγοίδιιοη τ[ῃἢ6 Ἀαϑὲ (οιητηθηϊδίογθ 8ΓΘ 
ἀσγοοά. δοῖηβθ, ἴόναν σ, ἀθην {Ππδ: τοῖς δοκοῦσι ΟΔΏ 
ἢδνα {Π|18 56η86, ΨΙΠοῦὺΐϊ {Πη6 Βροοῖα! δάἀάϊιίοη οὗ 8 τι. 
Βαϊ ἴο {ἢ18 10 (48 θη ΜΨ61] γβρ] θα Ὀγ Βογροσ, ρῥ. 119. 
«ς Αἱ νογὸ πθῆο πρϑεϊΐ, Ῥαι]τηδη 80 6 Πη4 1 γαϊ! ομθ τ 
τηϊηϊ πὸ δὰ στρ  ἀδπὶ γδηλ δῖ! θ8 ὩΟγ) 8 ΠῚ 6886 Θχὶ- 
σοηάδπη), ἱΠΊΡΓΙΠ18. ΟΕὉ] δγάογ οἵ νϑῃθι  ΠΠῸΣ ΔΏΙΠ 
αἰδοίυβ ϑυῦοβι." Βοβϑι 65, (ἢ6 ᾿δαγηθα (οιητηθηΐδίογ 
51:10] Οἱ ἢ8 Δ ὕΠΘΧΟΘΡΙΟΠΔΌ]6 ΟΧϑπρ]6 οὐ 1ἢ}]}8 611} 0815 
τοῦ Ῥογρῇγυσγ. ἀθα Αβρβίϊη. ρ. 179. 4ἀ6θ Ἀποθγ. τὰ 
“λήθη σύμφωνα ταῖς ἑαυτών δόξαις παρὰ τῶν δοκούντων 
ἀκούοντα, ἐπεῤῥώσθη Φρονεῖν ἔτι μᾶλλον περὶ τὰ τῶν θεῶν 
τὰ τοιαῦτα, ΜὮΘΓΟ τὰ πλήθη Δηα οἱ δοκοῦντες ΔΓΘ ὈΪΔΙΗΪῪ 
ορροβθά. ΗὃἜ αἷβο οἰΐεβ Ῥῃιῃοβίγ. Ὗ. ΑΡρ. ρΡ. 1921. 
ἢ6 ρογβϑοηβ 8]]}υὐδα ἴο ἃ ἀοιιδί1688 Ῥοίοσγ, .ζ41|68, 

δΔη4 Φοῃη ; 88 ἄρρθᾶγβ ἔΓῸπ| νϑσ. 9. 
ῷ, εἰς κενὸν ΔΏΒΜΟΙΒ ἰο (ἢ6 Ηφρτ. ρυῦ, Δ οσουΓβ 

4180 δί 4 (οσ. 6, 1. (σαγα 866 (η6 ποί8.) [Ιῃ τρέχω 
{Ποῦ 18 δὴ δροηϊβιϊς τη θίδρῃοῦ ; 88 δ 1 (οσ. 9, 96. 
ῷ ΤΊ. 4, 7. Ῥἢ}]. 4, 16. ΟΥ 15 1 υμκηόονῃ ἰῇ {δ 
ΟἸΙαϑϑίοι! ψυΐοσβ. ΤὮυ8 ῬΡοοί. απο. Ρ. 806. (οἰϊοὰ 
ὈΥ ΒοΙγρογ) ἀνὴρ ἄβουλος εἷς κενὸν. Τὸ ψῇϊοἢ 1 δἀά 
8 51Π|}|8Γ ρϑϑβϑᾶρσο οἵ Μϑηδηαογ .Ρ (οτρ. Η. ΒυζΖ. 
Ῥαγ. 1, 98. ἵνα μὴ κεναμβατοίην. ΤὮδ 566η86 οὗ μὴ 
πῶς εἰς κενὸν τρέχω, ἢ ἔδραμον 18 ΌΥ͂ πηοβϑῖ πιοάδτη (οτη- 
τηθηϊδίοῦϑβ Βρροβοα ἴο 06 {Π|8 : “ 165ῖ, ὈῪ ποΐ πιακίηρ 
(ἢ15 σοπητηηϊοαίίοη, 1 τῖσῆς 6 τιϊϑγεργεβθηίθα ὈΥῪ 
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ΤΩΥ͂ ΓΔ] υἱηπΙδίογβ, δηά τιϊβυηάἀοτγβίοοά ὃν {Π6 ΑΡροβε[68, 
Ὁγ ψΠο086 ἀἰϊἰδοουπίοηδηςα [6 ροοά εἤξοίβ ὈοΓἢ ρδβὶ 
δηά {πἰὰγα οὗ τιν ἰΔθΟυΣΒ ψοῦ]ὰ ὃ6 αἰ πη: η15864.᾽ 
ΤῊΐ5 ΠΔΥ Ὀ6 ΝΟΓῪ {Γυ6, Δηα ΡτοῦΔΟΪΥ ἑοτηθά ραγέ οὗ 
[Π6 ΑΡοβεϊ θ᾽ 8 γθᾷβοῃβ ; θεὲ βιιοἢ ἃ 86η886 σδηποῖ ΜῈ} 
Ὧα οἰ!οϊτϊοὰ ἔγοαχ (ἢ6 νογάβ. [δ ργαίδσ {86 ᾿ηΐογρσα- 
(δου οὗ (ἤτγβ., ΤΠΘορῆνϊ., Εὐσυπιοη., δηὰ Τῆθδο- 
ἀοτγαῖ, ΠΔΠΊΘΙΥ : “ ἰ6β8( 1 βῃουϊά 06 γϑα! γ τΠουρῃς ἴο 
ἸΔθουΓ, ΟΥ ἢᾶνα ἰδθουγαά 1ῃ ν]η," 1. 6. ΘΙΓΓΟΏΘΟΙΒΙΥ, 
δη υηάογ τϊϑίδκα; ψὨιοῦ ψγὰ8 ν ἢδί ἢ σα αΠ] ]αῖ 5 
τοίθηἀρα.Ἐ 15 Ἰητογργοίδίο 18 Α]50 Θδῃ γασθά Ὀγ 

αοήκει; ψ ῆο τοίογβ ἴο Ηγρογῖὶ Οομμηηθηί. 84 Ἶἴος. 
δηα (ὐδπιογ. Νοί. ἤρ. ρΡ. 86. 

8. ἀλλ᾽ οὐδὲ Τίτος ὁ σὺν ἐμοὶ, “Ελλην ὦν, ἠναγκάσθη 
περιτμηθῆναι. 1 ἄρστοθ στ ΒΟΙΡΟΓ δηὰ «45ρΡ18 ἢ δῖ 
1{Π686 ΨΟΓΩ8Β 8ΓΘ Ρδγθηςῃθίιοα]. 1ΠΘΙΓ τ 6 ΒΟΟΡΘ 
858 Ὀδθῃ θαβί βθϑὴ ὉΥ 16 δπιϊθηΐ (ὐομηπηθηίδίογϑ, ἃ8 
(ξουηδη. : οὐκ ἠναγκάσθη παρὰ τῶν ἀποστόλων περιτ- 
μηθῆναι, ὅπερ ἔλεγχος ἦν, μηδὲ τοὺς περὶ Πέτρον κηρύσσειν 
περιτομὴν, διὰ δὲ συγκατάβασιν τῶν ἐξ Ἰσραὴλ πιστῶν, 
συγχώρειν τὴν περιτομὴν. ὅ66 δ'5ο ΤὨΘΟΡὮΥ]. Ὁ’ 

115 ἐγαγ οὐβογνοὰ ὃγ Ποάάντ., ἔπδὲ “1Π18 σοπάαοὶ 
οἵ Ρδὰ] ψιτῇ τοϑρεοῖ ἰο Τιΐι5, ἴῃ ηοΐ ϑυδιηηρ ἴο 
ἢ18 Ἀεϊῃρ οἰγουχηςίβοα, ἤθη 1 88 1Π8]5ϑἰ6 ἃ Οἢ 88 

Ὁ Τῆι ἘΠΕΟΡὮΥΪ. : ἵνα διδάξω τοὺς σκανδαλιϑομένονς ἐπ᾽ ἐμοὶ, 
ὅτι οὐκ εἰς κενὸν τρέχω᾽ οὐχ ἵνα ἐγὼ μάθω’ πῶς γὰρ, ὁ ἀπόκαλυφθεὶε, 
παρὰ τοῦ Πατρὸς τὸν Ὑἱὸν; καὶ τὸ εὐαγγέλιον τούτον; Απὰ 80 Ρβοῖ. 
ἂρ. (Εουμδη. 725. οὐ γὰρ ἵνα ἐγὼ μάθω, μὴ πῶς εἰς κενὸν τρέχω, ἣ 
ἔδραμον. 
{ {αβρίθ (ραγιν ἔγοωι ΒΟΥΖΟΣ) ΔΌΪΥ δπηοίδίεβ ἴἢυ8: “. δοῖϊε 

ῬΡαα8 ΓΙ τηϑηϊ] ἤθη ἔδοϊς θὰ Οἰγοιιπηοϊδὶ ; δἷς διὶπὶ ἀρραγοῦθαῖ 
ῬΆΤΙΙΙ2 Οἰγου οἰ δ᾽ ΟὨἷδ νδη 88, ρϑγίΐῃ σοηβεηδι8 Ῥϑυ]πε ἀοοίτ!η 
οὐ οεἰογογυη Αροδίοϊοσθπι ἀοοίγίηὰ. ἘΤειπετὲ ἃ αυἱθυδάδπι 
Ἰερήτυν Τιμόθεος, ὕΧῸ Τίτος. 1]Π]ὰπὰ οὐ [υάξεοβ εἰγουμηοϊάϊ 1058}. 
Ἀεῖθ 16, 8. Νεᾳὰδ γεσὸ ἰάεο Ῥ. ἰδὲ ἱρδαεὲ Ἵςοηϊγϑαϊχ!τ; ἤδαὶ ἴῃ “ΕἼπ}. 
εἰγουτηοϊάδηάο ἱπάυ]ϑϊ: Πυἀδεῖ6, ἀοοοτηϊηοάδῃ8 86 δογυτ ἐγ θςο! Π8[ὶ, 
ἐαμὰ Τίηι. ἀοοίογ σαὶ. ον, ἢογὶ ἀουεῦαῖ, φυΐ πο οἰγουτηςίδυ5 ἃ 
υϑεὶδ τερυάϊαίυ8 εββεῖ. Ῥγεαΐογεα Ρ. βροιῖο 1ά ἔεοΐΐ, ἠδιιΐηα εἰγ- 

οὐπγοἰϑίομθπι τ }ὰ8 ροπτυ]αηῖα, δὰ πο Ο ἴῃ ἰσοῸ Γ68 οἱ ουδι 136 
δγϑῖ, 4υΐ ἀδ γυγξ μοβί ]αὐβηϊ οἰγοπηχοϊδίοηθη. ἢ 18 Ὡς ἰαΐυτῃ αὐϊάομι 
υηρύεα οδύσσα ροίογαὶ. Τα] ὰθ ἴῃ τἰτυ δ] 0.8 περιστάσεσι Ῥ. γι.» 
ἀεμίοῦ ᾿πϑεσνμῖ, Οἱ, Δοῖ, 21, 29, 8644, 1 ΟΟΓ. 9, 90. 
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ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 54] νϑίίοη, 15 ΝΟΥ σΟηδίϑίθης ἢ τ Πδΐὲ 
ἢ6 δἴϊογναγάβ ἀ1ἃ σι πουῖ σοηβίγαϊηΐ, ἴο Ῥχγοπιοίβ 
(Π6 οἰγουτηςϊϑίοη οὗ ΤΟΥ ἴῃ ἀἰβδγθηΐ οἰγουμ- 
βίδῃςοβ.᾽" (Αςίϑ 10, 8.) 

4. διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους Ψευδαδέλφους, οἵτινες 
παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡ. 

ΤΌΪ8 ρβββᾶρθ, 88 ἰΐ οἴδηθ, 19 180]6 ἴο δὴ οδ]εοϊΐοη. 1 ΤΊϊυϑ 
τεηγχαὶηθα ἈηοΙΓουτηοίβεα οἡ δοςσοιηῖ οὗ [πε ἔαἶβε Ὀγείῆγεη, τ πηρῃς 
δ ἰπξειτοὰ τῃαῖ, [δ ΤΠΟΙΒ ννοσο ηἠο ἔδίβαε Ὀσγοίῆγοη, ἢ6 νου] ἤδνὸ 
Ὀδδη οἰγοαπχοίϑεα ; τυ οἢ σου] ποὶ να κυϊεὰ (6 ΑΡοΒβ(]6᾽ 5 ἀγρα- 
τηθηῖ, ῬΒΙΓΌΥ Ἰοΐη8 16 τνογβ διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ἀδελφοὺς 
Ὑν1}}) τυμπαραλαβὼν καὶ Τίτον, νοῦ. 1. Μδοκηϊρἢς Π85 “ οη δοοουηΐ 
Ἔρεη οὔ ἰῇ [8156 ὈΓΘΙἤΓθη 3. Ὀμΐ 1 τα Ὀ6 ἀουδιίοα τ μεῖον δυο ἃ 
τοῃεοίτυοίίοη (ἰδουρἢ ἰΐ ἰ8 οί οπιἰγεῖγ πϊῖπους ἀεέδηςο, οι. 8,99. 
ῬΒΗ. ῷ, 8.) ἷβ βυϊϊδῦ!]5 ἴο [86 ῥσγϑϑεηΐϊ ραβϑαρθ. Ποῖα δΔ΄Ὸ δοῦ6 
ΤΕΆΘΟΣ8 ὙΠ Οἢ μλΐρῃς ἰπο!ηα 119 ἴο δάορῖ δὴ ἰητοεγργεϊδίΙ ἡ δ᾽ [ΟΡ ῖ ΠῈΣ 
ἀἰδεγεηῖ ἔγοπι τνῆδί νυ ο ἢ 18 σΟΙΏΓΩΘΩΪΙ͂Υ τεσεῖνοά, δηἀ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ 
ἐμαὶ Τίτυ5 αουΔ}}ν τπ5πα8 οἰγοιτηςοῖδοι!, ὉΠ ρατγίϊοία δὲ ἀο065, ἰῃ (ἢ ΐ5 
6886, παι ΓΑΙ δυρεεβί δῇ οργμοδίξίοη, ἀπά ἰῃ6 νεγ ἠναγκάσθη, 88 
ο]οννεαὰ Ὁγ {(Πι8 ραγίϊοῖα, ΤΏΔΥῪ ΥὙΘΑΘΟΏΒΌΪ ἱταρ) {παὶ ΤΙῖα8. τναβ ποῖ 
οοηιρείίεα ἴο Ὀ6 εοἰΓοι πγοἶ86 6) (ἰ, 6. τ τγαϑ ἢοΐϊ δη]οίϊῃοα 88 ἃ 868], οἵ 
ἴοκβϑη οὗ (ἢ γί ϑιδηΣγ), γεῖ παῖ ᾿ἴϊ τνᾶβ υάρεα ἐτρεάϊεπίὶ οἢ δεοουηῖ 
οὔτε Φυάαϊζίπρ; σοηνοῦίδ, ρου νυ ἢ νον δοοουηΐ ϑῖ, Ραὺ] ἢϊτη- 
βεὶ ἢ οἰγοιπηοίδεα ΤΙοῖΠγ, Αοῖ5, 16,8. ΤΠα ψνογάβ οὐδὲ πρὸς ὥραν 
(ἰἔδυςἢ 6 τῃ6 ἴσα τοϑαΐηρ ἴῃ νϑσ, ὅ.}), ΤΏΔΥ δδβεῖ ἴο Ορροβθ, ὑὰῖϊ ἀο 
Ὠοῖ δυθνοιῖ, (ἢ 8 ΠΥροίπεβίθ. ἘῸγ {Π6 Αροϑίῖ]α τηἱρς 7.51} σοῃ(οηά, 
1ῃ8ῖ, 8Δ8 οἰγου τηοϊδίοη νγα8 ἀδοϊαγο ὈΥ 16 σου ηοῖ} ἴο Ὀ6 ὉΠΏΘΟΘΒΘΑΓΥ 
ογ ἃ ΟἸ γί βιίδη, {πογ ἀἰὰ ἠοῖ γε] ἐπ ρτὶποΐρίε αἴ ἃ}1. Βαϊ ἴῃς γοδά- 
ἑηρ; 'ὼ ἴδε ΟἸονιμοηΐ Μ5. ρυΐϊθ Δηοί ΠΕ σΟηβίγο]Οἢ ὍΝ (ἢ ἴοχί: 
ΝΟΒΏΜΝ ἰηϊογρτγείεβ, (οὐ ςἷΒ ΟἸαγτηοηίδηὶϊ εἰ 1 ὁγῖ]Π]8ηὶ δυσίογιίδία 
τοοιϊ, οἷς οὐδὲ ὃ τοχῖυῃ οὔχηΐηο Θχοϊυδεηάυτῃ εχ ϑιϊσαγιηῖ, αἱ Ἰοοὶ 
δΘΏΒ0.5 δ[ῖ[ ρειτηΐββα Αροβίοϊι, υἱ Τιτιι5 οἰγουτηοϊ γείυγ ἰῃ σταίιδτ 
ΨΦυάξογιη)." οθοθηη. [{ 18 δοῖ ᾿πηροβ510]6, 88 ΟὙΙ βὈδοἢ ἴηι τηαῖε8, 
(Πας {Π|8 Ομ ϊδοίοη ρῖνοθ ἴἢ6 (γτὰα γοϑαΐϊηρ, 866 δἷϑὸ ΜΙ}. γε ῖϑβ, 
“76 οοηβεηῃϊεά ζ0γ α δποτί “ἐπι6,," {ῃπ8 τότε αἰδοῖ! σοηδυ Πρ; 
(86 ρεγηππαπεπὲ ἸηϊεΓεβίθ οὗ 1116 ἀοβρεῖ (ἵνα διαμείνη). Απά 80, ἰῃ 
ΟἿ 56Ώ56, ἴπ6 Αροκβίϊοβ υἱεϊἀδὰ ἴο ἴπε86 ἔδϊϑβε Ὀγθί ΓΘ ; ἴῃ δηοῖΠο Ὁ 
{Πὲγ ἀπ ποῖ. [{ 15 μοβδι Ὁ16, {παῖ πὸ Οὐδ] ἰδη8 γηὶρἢϊ πᾶνθ Ὠδανὰ οὗ 
{Π|6 αἰτσυπμηοϊδίοη οὗἩ Τ τὰ, τ Ὠἰοἢ οἰγουπιϑίδησα της ΑρΟΒ([6 ΤηΔΥ ἤΘΓα 
τθδη ἴο νἱηδίςδῖα δηὰ οχρ]αἰη. (85}86ς.) 
[λνα ἱπεεγίρα [ἢ6 αῦονβ, 88 θεΐηρ 8η δα τεργαβεηίλίίοη οὗ ἴῃ 

ορϊπίοη τ ΐϊοῃ ἢ88 Ὀδοη ραϊηΐηρ' ρστουπά ἔοὸσ ἴῃ ἰδϑὶ σδηιΥ, {πᾶ 
ες σοτηπλοη Γεβδαΐηρ 18 σοΙτιρί, δηὰ ὑπαᾶΐ ἴΠ6 ννστάϑ οἷς οὐδὲ ἀγὰ ἴο 
με γονῇ οὐυΐ, δηὰά {παῖ ἴἢ6 8εῆ96 ἴο Ὀ6 αϑογ θεὰ ἴο (6 ραββ8ρα 18 
1ηδὶ δῦοτε ἀοσίαϊ θά. 1 τωυϑῖ, Ὠονγανοῦ, οὔδεγνυθ, {πδῖ 1 εκ ἴῃς 
οομμγμοῦ τεδάϊΐην ᾿88 Ὀδαὴ Γεὐεοίο ΟἿ ΘΙ ἰωδυ οεηὶ στγουπάϑ. 
113 οογσεοΐωεββ ᾽88 Ὀδοὴ ἰηάεοά δἰπιοδῖ ἀεημοπϑίγαίοὰ ἰὼ ἃ ΥΟΓῪ 
ΤΑΔΊ ΟΣΙΥ ΟΥἰοαὶ ηοΐθ οὗ ΒοΟΙΡῈΡ, Ῥνῦο [89 δι δηθὰ ἐξ Ὀδϊὰ Ὁγ 
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Ἔχίθγηδὶ δηὰ ἱπίεγηδὶ ἀγζυηεηίθ. Ηδ διΆ5 δῃσυγῃ (πδί (116 νϑγ. ἰαςσξ 
ΔΙΌΒΘ ἔγουλ ἴπ6 ΑἸ οι Π οὗ ἰΠ6, μᾷβϑαρθ ; δηά, ὈΥ͂ ἴμ6 τλοδὲ δοίκῃ »υυ- 
Ἰεάρεά οὗἉ εγἰτἰοα] σβηοτδ ἴῃ τογε αἰ Βους τοαάϊηρ, 15 ἴο Ὀ6 ρτεῖε -“οἀ 
ἴο ἴπ6 δαδίθσ. ἘΠΉΔΙΪΝ [6 ΘΙ ΌΓΑΟΟ5 ἴἢ6 ἰηϊογργεϊαϊοη οὗ ϑιΓ 1ἢ, 
Ἠοδοηιη., ϑίοισ, δηὰ οἴμοσθ, το {πὶ ηκ παῖ ἴῃ6 τνογάϑ διὰ δὲ τοὺς 
παρεισάκτους ψευδαδέλφους, δῖα ποῖ ἴο Ὁ ταΐεγτεα ἴο εἴξαμεν δ 
νοῦ, ὅ. (βἰπεοβ ἴπαϊ τννου]ὰ γεααΐσα ἴἢ6 ὃς οὐδὲ ἴο θ6 οκῃοο θὰ, αἵ 
ϑδγίδηοο ν᾿» 1ἢ 8} ΟΥ 64] σΔΠΟΏ5), ΠΟΥ ἴΠαΐ περιετμήθη ἰδ ἴο 6 ιἱηᾶεγ- 
ϑίοοϊ, Ὀυϊ ταῖμογ ἀνέβην ἴο ὃ6 τερραϊοα ἔγοιη νϑὺ. 2., ργοζεοίεις εοἰϊ, 
διιμλ ῬΤοΟρμέοη ἰἰΐος ψευνδ. “Γι δὲ νὉ.}} δ᾽ ΡἜΪΕ πὲπείσμμι, δοιοεί ; ἃ8 
ἷπ 1 ΟὐΥ. 6, 14. (Απὰ βεὲ ΟΪ888 1, 588.) Απαὰ [ἰἴ 18 οὐβεγνθὰ γῪ 
Βογρεγ, [παῖ (Π6 αγοθῖβ τι88 ἴῃ6 ρμαγιΐοϊα ἰὴ ἴἢ6 οοηϊϊηϊαίίοη οὗ ἃ 
βοηΐδηςβ δίτου ἴῃς ἰηϊογροβί(οη οὗὨ μϑγεηι οίῖοα] πηαϊῖεγ. 866 Ἠοορ.. 
ἐς Μαγίὶς, δῃά ϑεοῃννεὶρ οἡ Ῥυϊ. ὅ, 499 ἃ 292, Βοιυγδὺ 4150 γϑιμαγκβ 
(Πκῖ (ἢογα 18 ηο οὈ)δοϊΐίοη ἴο τοΐδγιϊηρ ἰἴ ἰὼ ἀνεθέμην. ΑΒ ἴο [86 
δόπδο, ἰΐ ψ}}}|} γειηδίη ὨΘΑΥΪΥ ἴἢ6 βαᾶῖηθ. Γἢ18 ᾿ηϊοιρμγοίδιίοη, (πὰ 
δῦονα Οοπιηρηίδίοσβ (ΐηῖκ, ἰ8 γΎῪ δυϊίαία ἴο Αοῖβ 15, 1 ἃ Φ., 
ὙΠ ΟΓ 8 οηϊοηοα ἴδχὸ βάτ)6 οδι156 Οὗ (ἢ 7ΟΙΓΏΘΥ δηα Παοοβϑιίγ ἔοῦ 
ϊ ς διά δυσὶ ἃ οοηϑέγμοίίοπ ἰδ ηοῖ ὈΠοχϑιηρ]οα. 866 Αοίβ 94, 18 
δι 19. Τα ἰπιευ ργεϊδι! ἢ 8 4150 δαορίοί ὈΥ “Ζα5ρῖδ8, νῆο ἰΓ8 5] ἴθϑε 
“(1 φμοά ὕεῦο ἱΐεγ ξιιδοδρὶ) ροῖϊιιβ οὐ ἔμ]8ο5 968 οἰ]ίογεβ," ἃ. 
Απηά, ὕὑμροὺ {Π6Ὸ ψῃοΐθ, [18 πᾶν (1 (ΒίηΚ) ἀόδασνε ἴΠ6 ρῥγεΐδγθεηρο, 85 
ἱηνοϊνηρ ἴπα Ἰεαδῖ ἀἸ ΒΒ  ου]γ. 

Παρεισάκτους ψευδαδέλφους. ΤΏε ψοπὶ παρείσακτος (ὨΐΟἾ ΤΑΥ͂ 
Ὀ6 οοῃρδγθα νυ ἴῃ ΟἸᾳβϑῖοδὶ ἔγοη) ἐπείσακτος) οἴϊεῃ δίβρηΐ βεβ οὔ 
ψἢΟ 8 ρῥΓν ἢν (παρὰ) δῃηά ἴῃ ἃ δἰἀεἰοηρ; ἀπὰ υπάϑι μβαηα νυν, ἰοῖγο- 
ἀυςο. ὅ8ὸ. Ο]ο88 [«Αὐῦ. παρείσακτος, οὐϊμἀμείι8. ([ ΄οπ͵εοῖαΓα 
διυϊπαμοίιδ. 6 ς νν8ϑ αὐδοσρεὰ ὃν ἴῃ ς μγόοοαϊηρ.) ὙὍὙΠ6 
Οτοεὶς [μοχἰοοργαρῃθῖθ οχρίδίῃ ἰΐ ἀλλότριος, νόθος. Βυΐῖ 88 
ὈὉογὺς Ῥδδβδβῖνα ΔΓΘ ϑοιηβίϊηθβ 586 88 αἀδροηξδῃΐβ, 80 δῖε Ὀὑέγδαΐ 
μδββδῖνε ; δηά δῦ 6 ἴ(6γπὶ 866 π|5 ἴο ἀθηοΐβ (ἢσϑ8 ννῖο ἴἰᾶνε οἰλῆ- 
εἰδδιϊηοἷγ ᾿ἰηβ᾽ηυδῖοα, ΠΟΥ Ϊγ οὐ αίοα ᾿Πδιβοῖνοβ ἰηΐο ἴπα (ἢ γβιίδη 
βοοϊεῖγ. Πῖθ 8δθη8ε οὗ παρὰ 5 ᾿Γεφιδηΐ, δΔηα ἰ8 υυηα }ι5. δἴοσ ἰὼ 
παρεισέρχομαι, παρεισδύω, δηὰ τηδὴγ ΟΙΠΕΥ νοῦῦϑ, Οὐ νυ ἢ 866 
Βογρεσ ἴῃ ἰος. απαᾶ Ῥοῖϊ οἡ ὦ Ρεί. ὦ,1. Νοῦν ἴΠ656 δῖε οδ)εὰ ψαίξςε 
Ὀτείῆγοη, μοῖ 85 Ὀαΐηρ, ὯὩ0 ΟὨἢ τ 51}}14η8, θυ 88 Ὀεΐην υσαΐΖετα, πο 
Ῥτγοϊθηδβα ἰο πο]ά (π6 αὐγορϑιίίοη οὗ ἴῃ ἰᾶνν, σοῃίγαγυ ἴὸ {Ποῖσ γεαὶ 
ΟΡ πἰοΏ. 

Κατασκοπῆσαι τ. ἐ. ἡ. ἧ. ἔ. ἐ- Χ. Ἶ.,. 1. 6. “΄ ἴο δοῖ 88 δρἰ65 (κατάσκο- 
ποι), νι οἱ ηρ [6 ΠΌΘΓΙΥ τ ϊο ἢ ἡ 6 Θχογοῖΐβα ἴῃ ἴἢ6 μγο δϑδίοη οὗ [6 
ΟὨἸ γἰϑιυΐδῃ ἔδιι ἢ." 80 Βογρεγ, ῆΟ Γαηάειβ : ““ ᾿ἰθογίδίθν ᾳιιϊὰ ἢ 8 
Ὀεδὶ γεϊρῖο Οἢ γι ϑιϊδηα." ἽΓνα ἡμᾶς καταδουλώσονται, ““ ἴπαῖ {μα γ 
ΤΊΔΥ ὈΥγΐηρ 5 ἰηΐο Ὀοπέδρο (το πε ἴων}. Ὑαγίοιιβ ἃγθ 1ῃ6 μ 
ἰη 1Π6 Νοιν Τεβίαπγχθηϊ ννῆεγε [ἢϊ8 πηεῖδμῃοῦ δ ιιδοὰ. ᾿ΓῈ ἡμᾶς [5 
ἸΙ5ΌΔΙΪὮΥ αἱ ἀογϑιοοα Ὀγ Ῥαὺ] αηὸὶ ΤΊτυ : Ὀμὶ [ϊ αἰὰγ δὲ Ὀεί[6Γ οχιεπάεα 
(ἢ Βοῦρα) ἰὸ 4}} [μ6 οἵ μὲν ΟὨγίϑιίδηβ οὗ Απίοοῆ. 

ὅ. οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν. ΑΡΓΘΟΔΌΪΥ το {Π6 ἴη- 
ἱογρτγαίδιίοη οἵ δίγοίῃ, Βόβθημῃι., ὅς. οὗ 6 ργεσοάϊηρ 
ψΟΓά5, ἐλθδ6 Δάι1 οὗἁ ἃ ΝΕΙῪ παῖαγαὶ δΔη ἃ οᾶϑν 56η86, 
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δίης6 (48 ΒοΓρεσ σεῃαγκ8) Ρ80] ψ88 ΠΠΚ6]γ Θπουρῇ ἰο 
5ὸῸ ἴο ΦοΓιυδαϊθιῃ οἡ δοσοιηΐ οὔ [Π6 ο40458 οὐ ἢ ο586 [8186 
Ὀτγοίἤγθη ; ΠΟΓ 81 ᾿ησοηδιβίδηςϊ νι {Π6 Πἰνέηο γουο- 
ἰαέϊοη ταϑἰοη δα δὲ νεγ. 2. Πρὸς ὥραν 8 ὈὉῪΥ ρεοπο,γαὶ 
υδᾶρα Δρρτγορτγίδίθα ἰο ἀθποίθ ἃ νϑῦν δἠογέ {1Π|6, ΟΣ 
Ἰηΐθγναὶ ; 85 οἷ. ὅ, 86. 2. (ον. 7, 8. Βοῦροσ οῦβϑοσνθβ, 
{παι ἴῃ τοὐλαὲέ Ὧ6 αΙα ποῖ γιοεἰά ἰο ἰἤδθῃ, ἄοοθβ ηοὶ 
οἰθαῦῖν ἀρρθᾶσ. Τῆηδ Αροβί[θ, ἢ6 {81 Κ5, ΟὨ]Ὺ πιθδῃ8 
ἴο 540. [δῖ 5 ἀοςίΓη6 Γοοοῖνοα ὨΟ (ΔΓ ]5ἢ, βιιϑιδιηθα 
ΠΟ σἤδηρα ἔτοπι {Π6 Ἰουγηδυ, θυ Γοπαϊπθα ρυγο. [ἱ 
Β66Π|8 ἴο [η6, Πονανοσ, [πὲ [6 ποΐ γιο]άϊηρ ἴο {Πδαλ 
ΤΑΥ͂ δ6 υπαεγβίοοα οὗ 5οιῃβ σοηΙΡΓΟηιῖδ6 οἵ ἴῃ 6 τηδῦ- 
16 Γ8 ἴῃ ἀΐδρυϊα ψὨ]οἢ ἢδά θδθη ργοροβθά. 
Τὴ ψογάβ τῇ᾽ἢ ὑποταγῇ (ΜΝ Ὠϊοἢ ἀδροηὰ ὕροη ἐκὶ υη- 

ἀογβίοοί) ἃγα θχϑρϑίιοδὶ, δηα ἢδνο δῆ ἰηἰθηβῖνθ ἴόγορ, 
ἔοσ ὥστε ὑποτάσσεσθαι. Απὰ δἴϊοῦ ὑποταγῇ ἴῃο γα 18 
116 οπηἰβϑίοη οὗ ἃ ψογά οἵ ἔνο, 88 καὶ ἐπιοῦμε. Β 
ἀληθεία 18 πηραηΐ ἴῃ6 ρῃγα δηὰ ὑπδαυ]ιογαιθα γαίῃ, 
ΠδΙΏΘΪΥ, ἰΠπαὲ οἷα {Πϊηρ8 ΓΘ ρϑββε, [6 {ὧν δΌτο- 
δεῖθα, δηὰ οἰγουπηοίϑίουῃ οἵὁἨ Π0 ἃνα]}, γν ἢ! οἢ 485 ΓΘ Ϊν 
ψουὰ ποῖ ἤδνα τοιηδιηθά ψιῇ τῃθ, 1ἢ Ῥαὺ] δά 
γι ] ἀοα ἀνογ 80 1Ππ|6.8 Βγ ἡμᾶς ἀτθ, 1 {Π1η1Κ, τηϑδηΐ 
ῬΓΠΏΘΙΡΑΙΥ ἰῃς Οαϊαξίαπδ, Ὀὰΐ 5ϑοοηάδγιν 81} Οὐ Γ 
Οδηι 6 ΟἸὨγιϑ[8η8, ψνἤοβα γο] σίου Ιη οΓοδίβ ὙΟΓΘ 
Θηυ Δ } ν δ βίακα ἴῃ (Πὸ ΔΓ. 

6. ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι----προσανέθεντο. ΓΠΘΓΘ 
18 ἤ6͵Θ δῇ ΙΓγορΌ ΔΓ Υ ΘἸὮ ΘΓ οὗ Ρ᾿ Γαβθοίϊορυ, ογ οἴ οοῃ- 
βίγυσιοη, ΡΘΓΠΔΡ5 Ὀοΐἢ : βαν θυ] ΨΑΥ8 οἵ ΓΕ] αὙἹηρ; 
ν οι ἢάνα Ὀ66η ργοροβϑρά. Ῥαββϑίῃρ ὈΥ βοῖηθ ψῇϊοἢ 
ἄο νϊ]οΐθηςα ἴο {Π6 ρτίηο! 0 68 οὗ ἰδηρτᾶρα ἀπά {Π6 υδὺ8 
Ἰοαυθηαι,} ἂπὰ ὙΠ γ᾽8 σοηϑίγυσίοη, ν᾽ ἢ]οἢ 185 ἘΠ- 

5. 80 ΒοΙρονῦ {ΓΕ ΟΌΒΕΓΨΟΒ : ““ Ῥγοίεοιὃ τηοίυδηάυτη ογαΐ, ἢ6, 8ὶ 
Αμυπίοϊυβ δἰϊᾳυὰ γα οϑβϑίϑϑοῖ, Ὀπίνοσβ ΓΕ κου ἶβ εα}] 8 ἴῃ 8ι1:Π} 0.10} 
ἡἰδου χε δα ἀυςετείυγ ; οὐχ Ὦδα 'ρ58 Ῥδ1}}} ἰηάιι!ρηκα ἀρραγι ββοῖ, 
ἤδᾳαθ Ῥαυ]ϊπὶ δηΐπιὶ θᾶ πὶ 6586 ἔοσι ᾿᾿ὈαΏθη,, ἤθαι6 ᾿μ51ι.8 γα]! οηΐβ 
Βιγιηϊδΐθι δδῦι, αυΐη, διτεηυὲ τη 060 ρυρη68, {ἰδ ηἴ δι ἰἸαυδηϊοΣ εἴ 
Ῥαυΐι8 εἰ τοὶ ῖο. Ὑογβϑι πὶ δηἶπὶ οϑῖ, αυοὰ ἀϊεῖϊϊ Ηεγιγοογαῖθϑ 
δρυὰ ΤὨυογά. ἴ,. 4, ο. 61, Ρ. 278. υϊκ. πέφυκε τὸ ἀνθρωπεῖον διὰ 
παντὸς ἄρχειν μὲν τοῦ εἵκοντος, φυλάσσεσθαι δὲ τὸ ἐπίον. 
ΓΑΒ ν ΏΘη οὐδ Οοτητηδηίδίοῦθ (845 οοΚα δηὰ 7 6113) 58 ὑπο 

5 Δη 6}}}μϑἷ8 οἵ οἱ ὑεΐοτε ἀπὸ τῶν δοκούντων. | 
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ψ ΑΓ δαἀορίοα ὈΥ Με. 5146, {86 πιοβὲ ῬγοῦδὍ]6 ορί- 
Ὠΐοηβ ἅτ6 (ῃοβα 1. οὗ ατοῖ., Ηδπιη)., Κορρθ, δηάή 
οἴδογβ, ἰπαΐ [ΠΟΙ 18 8ὯἋη ακασμίμέῤλοη, τἴῇ6 ΑΡροβί]θ 1ἢ- 
(πα ϊηρ ἴο ᾿Ἡ γα ἀπὸ τῶν δοκουντων----οὐδὲν πρ βϑρμεε ἴα 
φέθη, οὐδὲν προσελαβόμην ; [που ρῇ ὈΥ γϑδβοη οἵ δ΄ Βοῃη6- 
ψ δὲ ἰοηρ; ραγθῃς 6818 ἢ6 ἰοβὶ (6 (ἢγοδα οὗ (6 σοῃ- 
εἰγυοσίίοη, δηὰ {π8 σῃδηρεα [6 ρσοηϊνα ηἴο ἃ "ο- 
τ ηαἰΐνο, 88 1 ἬΘΙΓΟ ΓΟΒΌΩΙΠρ δὶ ψγὰ8 8814 Ὀσδίογε 
{6 ρδγϑηιῃοϑῖβ 92, Οὗ Ἐοβϑηπι., Βογρθσ, δηά 
οἴδογο, νῇο, {ΠΙηΚιηρ (ἢ δὲ βοιηον αὶ Παγβῇ, ἰακα ἀπὸ 
ἴον περὶ, φμοά αἰξίπεέ αὐ, Βοτηοιἢϊηρ Κα [ἢ 6 ποιηϊη8- 
{ἰν6 ἃ ΗΝ Αὐά 80 {Π6 δγγίδο. Βυΐῖ {815 (1 {Π10Κ) 
᾿ηγοΐν 8. πιοῖο ΠΔβ 688 ἰπΔη (Π6 ἔογιηογ τοι Ποά: 
σδη 1 ἤπά δὴν βιποϊθηΐ δυ ΠΟΥ ἔὸσ {Π18 δθηβ86 οὗ 
ἀπὸ. 

6. τῶν δοκούντων εἶναι τι. ΤῊ 185 τοηάοσγοα 1 {Π6 
ἘῸΝ. ““1ἢοβὲ ψῆο δβεοιπεᾶ ἰο ὃδ6." Βυΐ {ῃ6 5656 
ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 ὃ6 γαῖποῦ ὁ“ 1086 ψῆο ψο6ΓΘ {Ππουρῇϊς (ο Ὀ6, 
γοριέοά :᾽ οὐ νυἱ͵ὶηςἢ 8] ρῃηιηοδίοη οὗ δοκεῖν 1 ἤν ὃ6- 
ἔοτγο ἰγεαίθβά. ΤΤῇδ ἕογος οὔ ([Π6 ρῆγαβθ ἀβρθηάβ ἸΡΟη 
1158 8686 οὗ δοκ, δΔηἀ οη {{Ππ ς6}}}ρ515 οὗ μέγα αἴϊογ τὸ 
ψ ΒΙοἢ ἤογα ἀδηοίεθβ δζορίέθηοο. 

6. ὁποῖοί πότε, τυλορπιδοουθν.. φιαϊίεδοιπφιο. ΓὮῊΙ5 (ἢ 6 
πότε ΔΏΒΜΟΙΒ ἴο ΟἿΓ οὐογῦ. Τῃ6 Αροβϑί]ῖα ἀοθβ ποῖ 
ἄδην {Π ΘΓ ἸΏ, ΟΥ τηοῦ6α τορυϊδίίοη ; γεῖ ἢ 
πἰηΐ8 δὶ 11 88 ἢοΐ δ0 ργοϑί ἃ8 ἰ0 γβηθγ 10 ὨθΟ68- 
ΒΆΓΥ ἿῸΣ ἀΐπὶ ἴ0 βυρηϊς ἴο, οὐ δ6 ἰδυρῇξ οὗ, {Π6π|. 
ΤὮὨ18. 86η56 18 (1 {π1ὴΚ} Θαρϑοῖδ! ν σοηϊδιηοα ἴῃ (ἢ 6 
ψοΓάβ (Ὁ] ον ηρ οὐδὲν μοι διαφέρει, ψ Ιοἢ Βογροῦ ν6}} 
ΤΟΏΠ6Γ8 “πη ὨΟΏ ἰηἰοΓαϑβί." Βυΐ [Π6 Ψψογαβ τῆν 6 
-Ὀοβί σοηάἀογοα “1 τηδκοίῇ ἢο αἀἰβδγοησα ἴο π16, 1. 6. 
ἰϊ ἀο68 ποῖ δῇδοϊ ΓΥ Δ ΠΟΥ ἃ8 8ὴ Αροβϑίῖθ. Νοῦ 

5 ϑυοῇ Δηδβοο πα ΟΟΟΌΓ ἴῃ (6 Ὀεδέ ὙτΊ Θγδ, Ἔσροοῖα!ν ΤὨυσγὰά., 
ἔγουα {πε Ὄχοθδεῖνα ἰεσηρῖῃ δηὰ ἰηνοϊυϊίοη οὗ ᾿θ δεηΐοηοεε, Βι} 1 
οδηηοῖ δρτοα νυν ἢ Κασεῦθ οὐ 4 ὅογ. 9, 18. {πὶ (18 ἰδ Ωο ἀεΐοοϊ. 
1 ὙΥπϊεἢ 6" ρϑἷ8 τδυ Ὀς Ἔχοι }1ῆεἀ ἔγοτῃ Εὐυτρ. Ἐ)εςοῖν. 959. ἠυχεῖς 

τις εἶναι, Αὐἷδῖ. 8, 489 Β. χρῆν μὲν Νικίαν εἶναι τε συγχώρησαι. 
ΡΙυϊ. Αρεβ ὁ0, 1. ἐνέους τῶν πολίτων δοκοῦντας εἶναι τινὰς. Ἔεορ. 
ἙδΌ. νγΥ οὐδενὸς ἄξιοι ὄντες, δοκοῦσι τινες εἶναι Ῥοϊΐυχ 9. μγοιτι. 
ἠρξάμην περὶ τούτων τῶν βιβλίων, ὡς τι ὄντων, φρονεῖν. ΟὈρδΓε 
8,50 Ευτὶρ. Μεά, 802. 
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15 μοι τεἀπηάδηϊ, 88 ΚΟρΡα βυιρροϑεβ. Τίθορἢν ]}. ρᾶ- 
ΓΑΡὮΓΑΒ65 ἢοΐ 8188 {Π118: οὐδεμέα μοι ᾧροντὶς περὶ τῶν 
δοκούντων εἶναι τι, τῶν μεγάλων δηλαδὴ ἀποστόλων, εἶτε 
περιτομὴν ἐκήρυττον, εἴτε μὴ. 

6. πρόσωπον Θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει. Ἴδα (ου- 
τηθηΐδίογϑ νΘΓῪ ΜῈ]] 1ΠΠπβίγαίθ (ἢ 6 86 η86 οὗ 018 ρ΄ Γᾶ56, 
85 ἰδῇ ἴγοπι (ἢ6 Ηρῦτγ. ἘΘῸῺΘ δ), νι οἢ, δ8 Βοιρὸγ 
ΤΕΙΏΔΓΚΒ, δίρη ῇῆ68 “ (0 ἔλνοΟΙΓ δὴν οὔθ οἡ δοἪοοουηίΐ οὗ 
ΔΩΥ͂ Ἔχίογηὰϊ δανδηΐαρθβ οὗ θα ἢ, Ὠοηοῦ,᾽ ὅς. Απά 
Ὧδ6 {π10 8 [δὲ [ἢ6 ΑΡοΒβι1]6 πγχρδηΐ ἤθγα ἴο Ὠιηΐ δὲ (86 
1η δυο τ οὗἁ οχίθγηδὶ οομαϊοη ᾿Δηα σογρογθαὶ οοιη- 
ἴοτί8 Ὑ]οἢ οχίϑίθα ὑθίννεθη Ὠϊπ86 1 δηὰ {πΠῸ Αροϑ- 
1168 1 ᾳυθβίίοη ; δηά ἰο βίον ἰδὲ ἢϊ8. Α ὁποπεαῖ 
ἀἸσθΥ ν 88 ποί αῇδοιθα ὃν 8ηγν {Ὠϊηρ οὗ {πα Κίηά. 
ΤῊ18 1ηἰογργοίδι!ου 18 δ ἢν Ἰηροηίΐουβ, δ8η4 ρέγῆδαρδ 
ἴτῃ 8. πὸ ΤΩΔΥ Ὦδγθ σουρδία ζ41η68 2, 9. ἤοῃι. 2, 
11. Μαεαῖίί. φῶ, 16. [λικὸ 20, 21. Τιδιηδηΐ. 26Γ. 4. 16. 
πὰ ΡΠοοΥΪ. (γα. 18, 7.) μηδὲ κρίσιν ἐς χάριν ἕλκειν" 
Μὴ ῥίψης πενίην ἀδίκως μὴ κῤίνε προσῶπον.Ἐ “ν 

6. ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προδανέθεντο. ΤἼῆῤ γὰρ 
15 τοίεγγθα θγΥ Βογρεγ ἰο διαφέρει ; 4. ἃ. ““4ι6|68 ἔπι6: 
τις 111| ποη ουγο, ΠΙΠ1] ὁπὲηε 1118 ἀςθόο.᾽ ᾿Εμοὶ οὐδὲν 
ξτροσανέθεντο, ““Δὐάθα, φςοιϊμηπμυηϊοαίαα ἴο, 16 8ο- 
τὨϊηρ,᾽ ἴ. 6. ποϊδίηρ πεῖν, οὐ οὔ νοι 1 νν88 ἱρηογδηί. 
Οη (δε βεῆβε οἵ πρόσωπον 866 (ἢ6 ποία βυρτΓδ 1, 16. 
ΤΠΘΟΡὮΥ]. Μ 6 }} ραγαρἢγαβθα {{}8 : ̓Εἰκεῖνοι μὲν οἷοι ἂν 
ἦσαν, τῷ Θεῴ μελήσει" τοῦτο δ᾽ οἶδα, ὅτι ἐμοὶ μὲν οὐδὲν 
ἠναντιώθησαν, οὐδὲ προσέθηκαν τι τῷ κήρυγματί μου, ἢ 
διωρθώσαντο. 

. ἤ. ἀλλὰ τοὐναντίον, 8ς. ἜΠοΓΘ 18 τηιοἢ πηδδηϊηρ; 
σουοποά πηᾶογ {Π6 τοὐναντίον, ψὨΙΟἢ 4068 ηοΐ Ππηρογί 
(85 βοιῃθ ἔβπου) [δι δὶ] δἀἀεὰ δβοπιον δὶ ἴο {ἰδῶ), 
ΟΣ πδὲὶ {ποὺ Ψογα ἰδυρῆς οὗὨ ἴθι, Ὀυΐ πιογοῖὶγ (1 
{810 Κ) 5 σὨ 1 Π68 1818: ““ὯδγΥ, 80 [ΔΓ ἔγοιη ἰξδοῃίηρβ ΤῈ 6 
ΔΏΥ͂ [Ὠ]ηρ᾽, ΟΥ Βιρροδίηρ᾽ (ῃαί {Π6Υ δά δΔὴγ (Πίηρ' ἴο 
186 ἢ ἠη6, {ΠΟΥ δοκηονϊἀραδά τΥ αἰ ν 6 ΘΟΠ.ΠΊ:ΒΒΙΟΉ, 

Ὁ ΤΉΪΒ5 οοπηίοηδηοοδβ ἴ86 ορἰηίοη οὗ Βευηῖ,, (παι ῬΒΟΟΥ]. 15 εἰ ἴἶνεΣ 
ἃ ἴαδεϊσδαιίο οὗ δοιηες Μοηκ οὗ ἴδε ἔουγί ἢ σελ γ, οὐ τῶϑ Ὁ ἢ 
ληϊεγμοϊαιεα Όγ δοῃια ρβεζβοη. ᾿ , 

ΨΟΙ,. 1]. Ζ2κΑ 
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8Π4ἃ κοοίηρ (δι 1 νγ)88 ἱπβιγυοῦδά, δε0.---Ἴ ον ραᾶνα ἐδ 
ρὲ οὗὨ (δον Β ἢ (88 ΔΡΟβι165) ἰο πὸ δῃὰ Βαδγηδ- 
Β45. ϑυσῇ 18 (1 {Π|ΠΚῸὺ οἰδα Υ τὴ 6 8688" δπὰ ἐΐ6 
ςοπβίγιοιοη ; (ἴοσ (ῃ6 ψογάβ ἔδοντες--“μοι ἃΓῸ ρδγθῆ- 
{Π6 116 Δ]). ᾿ 

. 7. ἴδοντες, ““ὭΘη (ΠΟῪ βανν." Πεπίστευμαι τὸ εὐαγ- 
ἔλιον, ““᾿88 Θη(ἰγυδίοα νι ῇ 9 848 1 1 (οσ. 9, 17. 

᾿» ἢ. 8, : νυ ρθλν Π- Ἴθι 8 "- ἐφο ἕμμῳ τῆς 
ροβυστίας βϑ:σηῆθϑ {Π6 Ῥγθδοδιηρ οἵ ἰῃ6 οδρεὶ ὦ 

{86 ὙΠ αν τιβοι, ΤΗὸ ἐῆη  ρύθνις Δα πε- 
ριτομὴ 86 ἔΓΟαΌ ΠΟΥ, 88 ἤ6 ΓΘ, ρυΐ ἔον [Π6 ραγιοιρἦθβ 
οἱ περιτετμημένοι, ὅζο. ἼΠ6 ἰθγηι πεπίστειμαι 1π|0}168 8 
ἀϊνίηθ σοιῃημηϊβδίοη, 43 1 ὑπὸ τοῦ Θεοῦ ψοτα υηάον- 
βίοοά. Τῆϊθ, Οτοῖ. οὔϑοστοβ, ἰϑ το θ6 υηάἀογβίοοά ἐπὶ 
τὸ πολὸ, ΟΥ κατ᾽ ἐπικρατείαν ; ἴος Ῥεΐος οοηνογίοα Οοτ- 
ἨΘ6]108, ΔῈ υποϊγουτηοίϑοά ΡΘΓΒΟη ; δῃά Ραδὺ] βοῦιθ 
δοννβ, 88 γα ἰϑαγῇ ἔτοπι {π6 Αοίβ οὗ (86 ΑΡροβε168 
(966 Αοἴϑβ 9, 1δὅ.); {πουρὰ Ῥοίογ ν88 οὐΐοϊψ οσουριοὰ 
πε (Π6 96ν5, δΔηὰ Ραὰ] νὶ (ἢ (6 Ο6η 1168: Ῥρίογ δά 
ἔοτ ἢ15 δϑ8ἰδίδῃίβ ρυποίρα!ν 784π|66 δη Ψοδη ; Ῥαϑυὶ, 
ΒαγηδΡ48, Ὠἰπ)86 1} ἀΣνίποῖν δρροϊηϊοα ἰο {15 οῇΓα, 
πο (Π6 Οτοοΐκα ἤδνο, ἐΠογοίοσο, ποί 1}} βίνἰο ὦ {6 
)υνίεοκίἠ Αρροίίε. δ8ο Τοϑάγ. οὔδογνοβ, ἰμδὲ ἔπος 
8 ΠΟ ζϑάβοῦ ἴο θοϊίονα (ῃ6 ἰᾶαθουτβ οὗ Ῥεοίοσγ, 214π|68, 
δῃᾶ ΨΦοἢπ ψογΘ ΘΠΓΓΟΙΥ δρργορείδαίθα ο ἰδοδα οὗ {Ππ6 
αἰγοσπ)οίϑίοη 2 88. Οὐ ἴῃ οἴδοῦ δπά, 6 ἃγὸ δεϑυγοὰ 
ἀϊαϊ ἴοΒο οὗ ἰἢ9 Δροβέϊε Ῥαὺυΐ ψοσὰ ποῖ σοηῆηρά ἴο 
(ἢ6 υποϊγουμηοίδοα (δ μ 1|68; ἔος τὸ οἶζοη βηὰ [ιὲπὶ 
Ρτοδοβίηρ ἴἰο (6 ψ6νγ8, δῃά ᾿[πἀροά, ψἤδεονοσ δα 
σβηγ6 Β6 ῥγοροβϑά (ἢ ἀοβροὶ 1 δὰ ἢτβί ρίδος ἰο 
(θη. 

, τ 18. ψ6}1} σουιδυκοὰ ὃν Ἐμθοραγί., {πα Ὧθ6 Βα6γα 
ϑἴνονυβ ἢἰ8 ΘαΌΔΙ ΠΥ ἢ ῬΘίΘΓ, 88 8|8δὺ 800ῇ δέος ἰπ 
τουσυκίηρ; Ὠΐμ). 

,. ἢ ΑΒ6 30 Τῆρορδνῇ. : τοσοῦτον γὰρ με οὗ διρρθώσαγτο, ὥστε καὶ 
ἐπήνεσαν, καὶ συνεφώνησαν, ἵνα ἐγὼ μὲν καὶ Βαρνάβας εἰς τὴν 
ἀκροβυστίαν, ἥτοι εἰς τὰ ἔθη, αὐτοὶ δὲ εἶδ τὴν περιτομὴν; τοντέστι, 
τους Ιουδαίους εὐαγγελίϑωνται. 8.0 αἷοο ῬαΓεοὺϑ: ““ Δάδο Π1 ἢ] τὸ - 
Ῥτοβοηάεχυηΐ, αἴ οοηΐτα σογαργοθανεης ἀοοίτπϑιὰ εἴ Αροβίοϊδίιμι 
ΣΩΘΌΠ,).᾿" 
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ἃ. ἡ γὰρ ἐνεργήφζαε---ζἤνη, 686 τ ΟΓβ 8ΡῸ ΘΗ τον 
οδὶ, δηὰ [6 γὰρ ([ τὨϊ 1) γΘίεΓϑ ἴο ἃ οἴδιεθο 

ομρἰδε ; τὴμ8: (Απά ἐἢὲδ 16 νϑεῦυ ἴτι6.;) 207 ἢ, ᾧζΟ. 
ἷ. 6. ἃ γὰρ, Ὡδιλοῖγ, σου. Ἐνεργήσαο ἐν Πέτρα. ΤΗΐ5 
ἰδζῃ [88 σγεϑί ἔασοθ» ἐβουρῇ (ἢδιὲ ἢΔ8 ὈΘθ6Β ἴοο ξ{16΄ 
διέοηήθα ἰο ὈΥ (Οοτηπηοηϊδίοτβ. ᾿Κρεργεῖν Βτγομοτὶν 
β,ρΏΏ68 “ἰο ποτῖς, δοί, εἴδος, ρνροάυοθ δὴ οἴξδβοί ὑβοῃ,᾿" 
84, 1 ἃ ἀδίνο, ““ρροάμεθ δὴ δῇεςς ἰῃ, ἃ ι 
βίγοηρσίι, ΠΕΡ. δηά 401 )} ἴο εβδβοῖ δὴγ σψοεῖς, ἊΝ 

ΒφΟΔΠΪγ Φρρ οὶ ἴοὸ {Π9 οοπι υηϊφαίθῃ οἴ αχέίγδογᾳ!- 
ὮΒΤΥ δῃα ϑιιροτηδίμγαὶ ἢθίμ, ροίῃ ἴῃ (δ6 ΘοτημῃϊοΆ- 
(ἴφῃ αἵ ἀϊνίπο (Γυ}8, 5ηἀ ἴὰ {πη6 πορκίπρ οὗἉ τη γβο 99. 
0 1 (ὥογ. 19, 6. ὁ ἐνεργῶν τὰ πάντα ἐν πᾶσιν. 82. Π6ΙΓΘ 
10 αγηδέ "6 πήσιβίοοα οἵ (Πλΐ ρονψοτγίυ! ϑεροτησέωναί 
ἀδῖρ ἴῃ ΘΥΘΤῪ ἯΆΥ σοπμημηϊσαίθ ἰὼ (80 ΑΡοβίΪθ8 
Ῥρέρν δῃὰ Ρδιι, 
ΤῈ εἰρ ἴῃ) εἰς ἀποστολὴν, ὅς, δηά τὰ ἔδνη ἀθῃοίθα 

(ἢ ον δῃάᾷ Ὠμγροϑεὲ οἵ ἰδὲ Ὀἰνίης ἜΒΡῚ 8ἈΠη4 [86 
ῬΩΓΩ5. ΠΠΑΥῪ ΒΕ ΡΑΙΔΡἠΓΔΒΡΩ͂ (ἢ 08: εἰς τὰ ἀπόάφτολον 
εἶναι ταῖς περιτετμημένῥιο. ΑΠΩ 80 ἰη [Π6 οἴδαν 69]81186), 
ψῆοες εἰς τὰ ἔῤγη ἰ8 ([ὉΣ εἰς ἀποστολὴν τῶν ἔθνωμι 
9, κῃὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν μι. ΒῪ «τὴν 

ἔριν ἃΤΘ Τηρθηςξ ἐῃρ Βιρδγηδίιγαὶ χαρίσματα ὨΘΟΘΒΘΔΓΥῪ 
ζι (λ ἀϊφηθαγρο οὗ ἴῃ 6 Αροβ(οϊϊοδὶ οἶδας, ηοξ (ἢ8 
οἴἶαθ ΟὨΪγ, 88 βοὴ βιρβθῆθ. δὼ ΤΒΘρΡΡἢΥ.: Ὅρα 
δὲ πσῶρ ἔξειδεν σι οὐ μόνον τοῖς ἀποστόλᾳιρ ἤρεσε τὸ κυρψγ- 
μα αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῷ Θεῷ τοῦτο ἐδόκει" οἱ γὰρ ἁτόατα- 
ληι γμόντερ, Φησὶ, τὴν χάριν σοῦ Θεοῦ. ΤῊΘ 86η28 18: 
Ρεγᾳοίνίηρ [ἢλὶ (Π86 οὔϊοθ οὗ ΑΡροβίΐθ 45 φοπηηϊ 64 
ἴο πιὸ (848 ΜῈ]] 48 ἴο {ἢ 61}, {Π6Υ,᾿" ὅτε. 

Ἔβ6 νογάβ ᾿ἰάκωβος--τεἶναι ἅτ (848 ᾿ΕΒΘΟΡΉΥΙ. γοὸ- 
18} 8) Ῥδγθηῃοισδ! ; 4. 4. [Π6}ὺ (ἰ. 6. ψαῖης8, (6- 
Ρἶ49, δηὰ «οἷ }) οἱ δοκοῦντες στύλοι εἶναι. ΤῊ οἱ ἣρ- 
κρῶντες 18 ἰΆΚΘὴ Ὀγ βοὴ (αιμιηρηίδίητβ, 4 Ιορμε, 
ἔον οἱ ὄντες, οὗ ψ ῃ]οἷι ΒΘ δηὰ Β6Ζδα ρὶνθ ἜἘΧΔΠΊΏΪ68 ἔπος 
ἐ6 (Ι]Δβϑίοδλὶ τυγιῖοσβ. Βυΐ ἰη τηοϑῖ οὗ βυσῇ σϑ865, ἢ 
Βοϊΐονρ, ΤΠ ΘΓ 19 ἃ σρῃσραϊεά ηἰοφρίγ οὗἨ δορερ(δίοῃ, 
Ἡβσἢ ἐμ6 Οτης, {βεγουρ ᾿σηογαηοα οὗ 1» μδ88 ὃν, 
Πυἀ Πρ αἰ] ἃ ὃν ἰαϊκὶηρ δοκεῖν ἔρον εἶναι: δηὰ ἴῃ 
1Π686 {Π|6 δοκεῖν ψν}}} Βα Ἰουπὰ (1 {μη Κ) ἴο ἢᾶνα {Π6 

Φαῷ 
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Β6η36 ψὨΙΟΝ 1 ἤσΓα 6δγΓβ, ὨδιΉΘΙΥ, 0 δ6 αοοομπέοά, 
γεριμέοα, ὅο. 866 (Π6 ποία βι}γὰ νϑσγ. 6, [ὴ στύλοι 
{ἤθγθ 15 8Π διπιιθοίαγαὶ πηθίαρῃογ, Ὺ ψΠοἢ [86 
Ομ γι ἰδ βοσί οΥ 18 σοιῃρδΓΘα ἴο ἃ ἍΠΜΙΝ ΠΠ|ΚῸ δοῖο- 
ἴὯ0Π᾿ 8 ΤΟΡ]6 (848 Ψ6 ΕΥ̓ ἐπε (λεγο), οἵ ν ὨΙοἢ (ἢ 6 
ΡΙΠΑΓΒ οὐ βυρροτγίβ ἂγεὲ (ἢ6 Αροβίϊεβι ὅδε 1 (ογ. 8, 
16. ὁ Τί. 8, 16. ΕΡἢ. 2, 21 ὃς 22. 1 Ῥεῖ. 4, δ. δηὰ 
δυὶς. ΤΠη68. ἰῃ νοοὺ. ΟἾοσ γείδγθηοθβ τὩΔῪ θ6 566ῇ 
1η Βογρογ." 

- 9. δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ Βαρνάβᾳ κοινωνίας. ΒΥ {ἢ15. 
ΜῸ 8Γ6 ποΐ (1 {Π1η1Κ) ἴο πηάογβιδηα (ν{|} Κορρα δηὰ 
Βοββθηιῃ.) ἴο ἤανθ Βθϑῆ οἠἱυ ἱπάϊοδίθα {ΓΘ 8ηϊρ δηὰ 
σοηϑοηΐ ἰῃ ἀοοίτίηα, Ὀυϊ οομηπιηϊοδίζοη 1 1ἢ6 
“Ἱροεέοϊϊοαὶ οἤῆοο, ψ ἈϊΟἢ 1 ΒΘ θιηβ ἴο ἢανα θθϑη ἃ ργίη- 
οἶρ8ὶ ρυτροβα οὗ {μ6 Δροβι δ" το Ὀτγίησ {Π6πὶ ἴο 80- 
Κηονϊεάρα, βίποα 1 δὰ δοθῆ ἀδθηϊθὰ ὈῪ [5 ορ- 
Ροπθηίβ. [{, ἔθη, ἀδηοίοβ “4 οδίοἰϊοαί αδϑοοσὶαέϊοη; 
88 18 {016 ὈΥ 16 [Ὁ] νης νογάβ. ὅο Οομηδγ: 
“« ηυοά, 5861}. οἴ τη γ18 Αροϑίοϊ!οὶ, οἱ ρυγίδι15 ἀοο- 
{ΠῚ 8001} οδϑϑϑηΐ. Απᾶ 80 Ὗατοῖ., νῇῆῇο σϑηῃηάογ : 
“ἐ1ὴ6 σΟ]]ορᾶπι ἄρπηονογα, οἱ υἱ (4}1 ἀξάσογο ἀθχίθγαμ." 
Απά ἢ οὔβογνεβ: ““Νδη ἀοχίγαμη ἄδγα δρυὰ Ηδ- 
Ὀτῶθοβ βίρῃιπι β8οοίοίδί8, υἱ νΙἄσγα εϑὶ 1ον1." 6, 9. 
6γ.ὅ0, 1ὅ. ὙΠΟΟΡὮΥ]. νυν ν6}} Ρᾶγαρἢγαβθϑ {88 : 
διὸ καὶ δεξιὰς ἔδωκαν, τουτέστι, συνεφώνησαν, καὶ κοινω- 
νοὺς ἡμᾶς ἐποιήσαντο, καὶ ἔδειξαν ὅτι ἀρέσκονται τῷ κη- 
ρύγματί μου, αἷς μηδὲν διαφέροντι τοῦ λόγου αὐτῶν. . 

ἢ6 ΗΠ οΙορίσαι Ο(οπιπηοηίδίοῦβ, Ἔϑρθοῖα! γ Ὑ εἴ8. 
δηὰ Βοῦρογ, δάάιςβ ἃ ναϑὲ ῃιιπηῦογ οὗὨ (Ἰϑϑοδὶ ρᾶ58- 

ἘΞΑπλοηρ; (Π6 ὨσΠΛΘΓΟῸΒ 1] δἰ Γαι οη8. ἰὴ ἸΥείβ. (ῃς 0] οννίηρ; ἃγα 
11:6 τηοϑὶ δρροδβίί6. ᾿βηαῖ. δὰ ῬῃΠρρ. οἱ στύλοι τοῦ κόσμου, οἱ ἀπόσ- 
τολοι. Μιὰ ὅδθε. 65. ἦσαν δὲ ἀληθῶς---ἄνθρωποι τοῦ θεοῦ, καὶ 
πιστοὶ θεράποντες, στύλοι ὄντες καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας. Ἐυτίρ, 
Τρδῖρ'. ἴῃ Ἴδυγ9 67. Μαϊπηοηϊά, Μογε Νενοοϊ πη 4, 23. Αοεὶμε ἃ 
Ῥγορδείίβ, αυΐ δι ηΐ οΟἸυπληεδ ρεηοσίδ Βυτδηὶ ἴῃ γεοίὰ δάο εἴ.... Μαρ- 
Ὡυτὰ βυῃοαπ πὶ ΗΪΕΓοβοϊ γιηϊἀηυτη ἔιΐ856 Ἰαρὶβ ἤο βοσὶρίβ ἔαιμα- 
πἸεηίιπι, ΠΟ] απ ϑηηαιε ἰηδίγιοιϊοηΐβ : Ὠίης ἀξογεία δὰ Οὔ 68 [5γβϑοὶ- 
1188 μγοάϊδηΐ. Αῃὰ δοὸ ΡΒΠ]ο ἂρ. ϑιοῦοουπι., εἰϊοά ὃγ Βορεσ: "Αν- 
ἡ κὰ ἀγαθοὶ ̓φρβῷ μι ἐἤμον ὅλον ὑπερείδοντες. 1 δἀὰ Ριπα. 

, . Ὃς Ἕκτο αλε, Τροίας Αμαχον ἀστραβῆ κίονα ; 
αἰἶο ἴῃς ἔρεισμα δῖ νοΓ. 12.) ἜΞΕΗ ΠΝ ὡὼ ᾿ 



ΘΑΙΑΤΙΑΝ8, ΟΗΑΡ, 11. 957 

8868 1Πυβέγαςίνα οὗὨἍ [Π15 δητίθης β πιροὶ οὗ ἔΠ Θ ἢ8}:0 
δηα ππΐοη (δηά, 1 {Π1ηΚ, δοοϊθέν, ἃ8 ᾿Θ6Γ6,) διηοηρ 
Ὀοίἢ οἰν}1Ζοά δηά θάγῦδγοιι8 δι! οηβ. ᾿ς ͵ 

10. μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν. ΑΒ 1η [ἢ6 
886 οὗ τὸ ἐναντίον αἴ νΟΓ 7., 80 στα (στα 15 τῃυςἢ 
τηθδῃίηρ᾽ οοὐίδϊηδά ἴῃ μόνον, ΜὨΙΟἢ ἢ88 ΒΘ Θ6ῃ Ὀδδί Β66θἢ 
Ργ Κορρθ. [{ βἰρηϊβοβ: (ὙΠΟΥῪ αἀἰά ποὶ τὶ|ῖβἢ ἴο 1π|- 
ΡΘάβ ογ. οἰγουμβοσιθθ τῦ ᾿ΠΡΟΓΥ οΥὗἁὨ δοίίοῃ 48 8ῃ 
ΑΡοβεῖίβ ὈΥ ΔὴγῪ συ]68 ογ ἀἰγθοίίοηβ οἵ ἘΠ61γ᾿8, δα.) 
{παν οπὲν ἀεσδιγοαὰ {πὶ ψὰ σου] δὲ ηιϊπάξμί ο7 ἐδ 
»οον." [Ι͂{18 Τ]ΡΏΠΥ οὐὔβογνοα ὈΥ Κορρο, τῃδὲ Ὀοίογα 
ἵνα ἰῇ6Γ6 18 1 δι. ῬΑ1}8 ὙΓΏρ8 ὀἥεη (48 ἢ6ΓΘ) δη 
6111 ρ5.8 οὗ αἰτεῖν, θέλειν, ΟΓΥ παρακαλεῖν ; 881η 2 (ον. 8, 
η." Ἐρ!ι. ὅ, 88. Βογρογ γοΐδι [ῸΓ ἃ βι}118Γ σοηβίγυο- 
τἴοη ἴο ! (ον. 7, 80. Οἱ. ὅ,18.. Μνηρονεύειν 15. ἤ6ΓΘ 
υδ64, πΚὸ {η6 Η6Ὁ. Ι ἴῃ Ῥβ. 8, 4. 106, 4., ἴῃ {Π6 
8686 γΠΙΘ 6 ἐο γεοίΐϊουθ. ὅδο 4180 μνήσθητι μου ἴῃ 
κε 28, 42. ὅ866 Οτοί. δηά (οπηᾶγ. 1 σοηβίάου 
(15 88 ὁη6 οὗ [Πο86 εμρλεηιῖδηιδ ἡ Ὠοἢ, οἡ (ἢ18 50}- 
)7Έςΐ, ᾶἃτὰ 8ο οἴβῃ υδϑὰ δγῪ δ ἀοΙ ΙσΔοΥ οὗἉ {π6 βαογοά 
ὙΤΘΓ. ' 
Βγ {6 των πτωχῶν [6 τηδδηΐ, Ποΐ ΡοΟΟΓ (ἢ ΓΙϑ 1408 

ἴῃ σοηογαὶ, θυΐ (48 841} ἰῃ6 θαβϑὲ (οιμπηδηΐδίογθ ἃΓΘ 
ΔρΓΘ64) [Πο086 οὗ υὑμάωα. Ἐοτγ ἰῃουρὶι σΠ ΑΓ ἴο {Π6 
ΡοΟΟΣΓ ἔογπηβ ἃ ἀϊβεηρι ϑηϊησ οΠδιδοίογιϑεῖὶς οὗ (Π6 
ΟὨ γι βιίδῃ το] ρίοη, γαῖ 11 4130 με] ἃ ἃ νϑῦῪ πὶρἢ ρἷδςοθ 
ἴπ {6 Φον 5} ἢ, δηὰ (πογοίοσα ἰἤθγο σου α ἢανα 
θΘΘΏ ΠΟ παρά ἴο ὑγρα ἰῃαΐ ἀμ οα αι. Βιι ολά- 
γεν 18 ΟὨΙΘΗ͂γ υπἀεβίοοα ἴἰο θ6 Θχθγοϊβεα ἰοναγαβ [ἢ 6 
Ροοσ οἴοῃθ᾽β οσψῇ παῖρῃθοιγῃοοά, ΟΓ σου ΠέΓΥ, δη ἃ ποῖ 
ἴο 6 οχίθηδοά ἰο ἰὈγοϊρΏοβ. ΒγῪ ψ μοῦ συ] ἨΠ6 
Οϑηι 6 ΟΠ γι ϑιίδη8 ψουϊὰ να Π6] ἃ (Παπιβαῖνοβ Ὡοὶ 
Ὀοιιηά ἰο τγαϊΐανα [6 ροοῦ (ἢ γιϑι 188 ἴῃ Ψπἀ8θ8 ; δῃηά4, 
85 ψ 116 {Π 6 ΠΘΟΘβϑυ οὗ οἰγουτηο βίο δηὰ ἰἢ6 οἴ οΣ 
οὐὔδβογνδῆσοβ οὗ ἴμ6 716 ν}19} [ὺνν 88 τοί ποά,, (ἢ 8 

- 80 Ὀίοάον, 5[ς. 16, 838. καὶ τὴν δεξιὰν ἔδωκε τῷ θετταλίωνι, 
ἐστι δὲ ἧ πίστις αὕτη βεβαιοτάτη παρὰ τοῖς Πέρσαις. Νὶγρ. ἕξη. 7, 
466. ῬαΑΓ5 τοϊῃὶ ρδοίβ οσίϊ ἀοχίγαμι ἰεἰἰρ 886 ἰγγαπηϊ. Ατίϑίομ. Νυθ. 
81]. Κυσόν με, καὶ τὴν χεῖρα δὸς τὴν δεξιάν, 866 1 Μαςο.1}}, 62, 
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ἱπδαδὶιληξς ΟΓ᾽ δυΐπεα δεοιηβὰ ὑ ὈῸ ρἰαοοι ὁπ βυεῶ 
4 δ ΡΟΓΙΟΥΕΥ ονν {86 Οπ 88 45 ψσυ]ὰ οθδοιιυαῖ!ν 
βεοιγα ἰδὲ το θἔοῦ ροοῦ ὅθ ν5 ψ Ποῦ ὀἴδὸΣ ὈΟ ἢ 1:08 
ψοτ8 δοουϑίοταοα ἴο οχίοὰ [Ὁ {86 ἱπβαδίϊλῃ(5 ἔγοαι 
ψ δοίη ἐὔον ἀσγινοά (ποὶς τ ρίη,," 859 ὨΟῪ (Πὰς (ΗΒ 
στουδὰ οἴ Βιρουο ιν ̓ ψγ88 γοιθονὲά, πὰ δυάδα βοὰ ἰώ 
ΒΑ Ὀ ΙΓ Δη18 ὑτουθηε ἀον ἴο ἰδ ἰενοὶ οὔ οἴμβεῦ ὨλεΟῊΝ, 
ἐδ Αροθί]α τοἰσῃξ Ψ 6 }] ἴδαν θεῖ 0818 Βοστος οὗ γοί νοῦ 
Ὁ ΠΙοἢ ἐξ ϑοθτηβ θα δδθη ὀροπα, δὲ0 Ἀσ(δ 11, 49 
ὧς 50.) ποιὰ ὃς ἀτδα υρΡ. Δ τοῖ {818 που ὰ ὮδΥα 
ὕδδη Ὀδ(ἢ ἀοιιθηΐϊαὶ τὸ τῇ νοϊξδτα οὐ (ὴ8 Οδυνοδ, 
δά χοῦ μᾶνα δοοηθά Ῥϑοῦ δεν δατὰ. Εὸνς ὑπῸγ 
δοτθ (δὰ οἰ ὑγοηπς Οὗ 108 ΠΟΣΟΥ͂ δινὰ Ῥογβο υτοἢ 
σι δ (6 ἀοδρεὶ δα (0 δησοθη!ογ, 8868 πιοσδὲ 1ἢ- 
γεύοιαῖε Ὑ{85 τῆ ΠΟΒΌΠΠΥ δηα ποδὶ ν!οἴδης ψν88 {86 
φῬειβοου οι ἤομα δον ἰὸ ζ6υνϊδῃ ΟΠ Γι δη8 (ΒΥΘᾺ 
(ὁ {πε 5ιερρίμρ μοί οὗ 411] {Ποῖ ΠΌΡΕ; δῃηά 
τοὐποίηρ (πο ο ὈΟρΡΏΓΥ), δηά δ8 (ἢ6 Ομ 65 
τῖσης θὲ βαϊἃ 0 ΓΟᾺΡ {δὲ Ροποῆϊ οὐ (ἢϊ8 ΒιγυθῈ 8 
θοϑ σὴν ἰο {8 ἐγατὶ οὗ (ἢ6 Ὁσ8ροὶ, Βο ᾿ξ ᾿)88 θυ 
τρῶς (Πὶ (6 Υ 8ηοι]ἃ γον (ἢοβ6 ψιο ΨΟΓῈ 8 
ἕδπὴν ἔοσ εν σοιητηοη σβιι58. 

10. ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι. ΚΟρβὲδ τὸ- 
. Φ͵σΤὰΒ ἡ ἐἢ6 Ἠ]οοῃαϑίη ἱπ αὐτὸ τοῦτο ΔΊΟΥ ἰδ ΓῸ]4- 

εἶνε, ὙΠΟ ἢ ἢ οοτηρᾶγος ψι ἢ 1π6 Ηδῦτον ἰάϊοπι Ὁ 
«ἰοῦ της ἀδιδομβίγαϊνοβ ἐδ ΠῚ ΔῊ ΤΣ 8ΓῸ ϑυδ]οϊπεὰ 
(ο {68 γεϊαῖνε ΟΝ. ὙΠ ἸΏΔΥ ἱπὰἀοοά μὲ ἐθυπά ἐπ 
(δ Ρορυϊασ ῬἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ οὗ Ἔνθ τποάθγῃ ἰδηρυδρθδ. 
Ἠρτο, δονόνοῦ, ἐξ ἣδ8 δη :ῃ θηδῖνα ἴΌτος {866 Ὗ εἴ" 
βὐοὶη 8 Οἰδεϑῖοα! δχδιηρίθ8), δηὰ τοῦ δ6 τεηδεγοὰ 
αἰκποῖ υεγῳ φαπιο ἐ᾿ίη8, πράγμα ὈεὶΒρ υπάογβέοοά. 
᾿Εσπούδασοι ποιῆσαι 15 τνοῖ 6 τεπάογοά δγ ΜΆΟΚΗ. 
“1 τηδάδ Βδεῖθ ο ἀο. ΕῸΓ δὲ πδὰ ἀοπὸ ἐξ ὲ- 
ἔοτθ. (δε ἀσίβ 11, 49 ὃς 80.) Ῥχοίδγαθ6 186 δ 
ἘΞῪ. “1 ναβ ἰογαγά ἴο ἀο." Βαὶΐ 45 {Π86 ἕοτιη αὖδο 
τοῦτο 8668 ἴ0 ΘΑΓΓῪ Ψ] 1 8η δἰ] ρ518 οὗ καὶ αὐτὸς, οὗΓ 

Ὁ Βεποο με Βπὰ τμαΐ σοΠεσίίουϑ μδᾶ Βδθὴ συ ἃ Ἰοπρ' ἴα ταρὰς 
ΕΥ τὴ [ογεϊρῃ δεννβ ἴογ ἢ τεβεῦ οἵὨ τπεῖγ ρόον ἔεϊονν- που γεωθΒ 
ἴῃ ῬαΙεβί! 6. 
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ϑιψεοῖ, αὐτἢ (16 φχβογίαιίοη, 1 χοῦ] γοηάοσ: “Ὁ (Πα 
ΨΘΕῪ 8816 (Βὲπ 1 νγαϑ οὗἉ πηγ89}} βυ ΠΟΙ ΘΕ βευάϊουκ 
οἵ." ϑδ8ο ΤΠΦΟΡΒΥ]. Θχμί αἷμ 1 : πολλὴν σπφυδὴν ποι- 
εἶσθαι. ΤΠΘ ΑΒοβέῖα πηϑϑῃβ {ΠἸῶῖ βιιο ἢ 88 ἐλεη 18 
δοσμδίοιῃοα δίυαν, Απᾷ να ον ἰμαΐ βοὴ 10 ὄνοῖ 
δῇλοσ ςοῃξμθα ἴο Ρ6. 

11. ὅτε δὲ ἦλθε Πέτρος---ἦν, ΤἬο δὲ ΒοΘῃλ8 ἰο "6 [ῃ- 
ἰθηβῖνο δηᾷ δάἀνογβαίίνθ. Ὑοὲ (ἢ δᾶπι|θ9 δΟῸΡ6 18 6 Γ- 
οΟΘΡΕΙᾳ ἰπ {μ18 νφῦβρ δ8 ἰῃ (86 [ὈΓΏ]6Γ. ΒΕῸΓ 88 ὕδῃὶ 
δὰ 7υ8ὲ Ρείοτα βῃονῃ ἰῃδέ ἐἢ6 Αροβίεβ Ῥοίογ δηᾷ 
“Δ68 Π84 ἐδ ρας Ὠΐπι ποίῃϊς, ὨοΓ ἐουἃ δὴν οδιιδρ 
οὗ τϑργοδοῖ ἴῃ ἢ1π|, 80 6 ἴργθ βῆονψβ, {παῖ οὐ (ἢς 
σοΟὨΐχατΥ, ἣ6 ἑομηὰ οδιι86 [ὉΓ οδηδητγίηρ δηΔ δάπιο- 
ΠΗ ης Ῥρίθν : δῇ ππαθηΐδθῖο ργοοῦ οὐ ἢ18 ραυα!γ 
ΜΠ ἢ ἢϊωλ 1 ΔΡοβίο!!οΔ] ἀϊρο!γ. ! 

. 186 δέηιο ἤθη Ῥεῖρσ το. Απεροΐ, 8η4 ἰδ 6χ- 
ἀραιόν τοοἷς ρίαςα, σδῃηοί 06 ΘΧΔΟΙΪΥ ἀϑοογίᾳιῃϑ; 

ι ἴτομι {ἐπ 14Φἢ νγεῦϑο (Δῃ4 ἱπάφϑα οἱ τἤδην βδ6- 
Οουηΐ8,) 1{ τῆν Ὀ6 ϑυρροδοά ἴο ἢᾶνα θβϑθῆ αὔον τῆς 
Ῥγοδβοηΐ ἰηἰογνίον, δπὰ ἢοΐ (88 δϑαϊργ {Π]1η108) δροΐογα 
1, Κορρο τριρδιᾷβ, {πϊ αϊίφη. ( ἤγοη, γοίθυϑ 1 ἴῸ 
{6 ΚΞ ἠ γοϑαν οὗ (Ἰ]αυάϊι8, Ρεαγ. Αηπαὶ, Ῥαα]. δηᾷ 
Οἴδριβ, ἴο (Π6 ἐοηέδ γοᾶγ, 1. 6. Α. Ὁ. ὅδ06. Κορρο, 
νυ ἢ τοῦς ρσοθαθ!]γ, {ΠῚ} Κ5 (πὲ ἴἰ ἰοοῖϊκ ρίᾷοα ποῖ 
Ἰρης δἔϊεσγ ᾿Νὲ {{π|6 οὗ Ῥδι}}Β νἱβιί, Ἰυάρίης ἴσοι Αςίϑ 
15, 80,, ἔτοπη ἃ φοιηρδγίβοη οὗ ψῆοἢ ρᾶδϑαρο ψ ἢ 
νογ, 18. οὗ {8 ομδρίογ, {Π6 οαυδθ8 οὗ ἴΠ6 ἀ!βαργθθ- 
τηθηΐ μείψροῃ Ρϑμ] δηἃ Βαγηδθϑβ τᾶῪ (86 {81} |Κ5) δ6 
πηἀογβίοοά δηά οχρ]δἰηθῇ. Τθ ρύγροϑο οὗ {ἢ )ογ- 
ὩΘΥ, ἢς Θοη]δοίῃΓΟ68, 88 ὨΘΙΒΟΠΔΙΥ 0 ἸὨΒροοί [ἢ6 βἰδίρ 
οὗ (ῃρ Απδοοπίαηῃ Οδυγοῖι, ἀπά, ὈῪ Π18 δ ποῦν δηά 
Ἰῃβιιθησε, [0 σΟΙΏΡΟΒΘ δΔηΥ γθῖ γριηδἰηἰηρ αἴ γθησοϑ, 
8δη4 οοπῆγηι Ὀγ ψοτγὰ οὗ πιουἢ ([Π6 Αροβίο]οδὶ ἀ9- 
οἴδθα ψιϊοῇ δα Ὀθθῃ 86ηΐ ἰο (Π6ὰ, ΑἸ {ἢ}158 566 1}8 
ΨΘΣῪ ὙΜ6]1 ᾿ππδρίηρα : δυξ ἀξ Ργοοαθ 8 ΠΊΘΓΟΪΎ Οἢ σοῃ" 
7θοίυγρ, Δηά, ἱπάδοαά, 80 τῇογθ ἔμδῃ ῳγοδαφὶϊιέῳ 
σϑῇ ὃὉ6 δἰίδίηθά. ; 

11. κατὰ Ἢ ΤΟΝ αὐτῷ ἀντέστην. ἼΠ]8 15 Θοιηρετοά 
γ (7γοί, βηᾷ Κορμρε πῃ (ἢς Ηδρτεν ρἄγαδ6 "282 ἴῃ 
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1 Κίῃρβ Ε, 28. δηά ννἷ ἰῃ ΡΒ. ὅ0, 21." Απὰ «δοιὰ 
ϑανογαὶ Ἔχδιηρῖεβ οὗ 1{ ἃγὸ δἀἀυςοα ὈΥ ΒδρΠοὶ, ἘΠ5- 
ΘΓ, 8δηα Εσορβ. ἴγτοιι {86 (Ἰ]αββῖοδὶ Ὑσὶίογβ, γεῖ [6 
ΑΡοβίϊα ἸΏΔΥ Γδίθοῦ 06 βΒηρροβοά ἴο ἢανα ἀογινοά 1 
ἔτοτα (ἢ Ηθῦτον. Κατὰ πρόσωπον ΩΡ]168 ποέ ἀοὶηρ ἐέ 
ἑη απ πάενδαπα ταν, Δηα 4180 ποὲ αὐγαϊά 9}, γεϊποη- 
δέγαξϊηρ ιυἱέδ, πηι, ἃ8. Ὡοῖ σοῃβείουβ οὗ δὴν Αροβίοϊ!- 
οδ] 1ηΐδγιογιίυ. ᾿Αντέστην βίρῃ 68, Ι ορροϑϑὰ δῃὰ οϑ»- 
δεγεά Ὠϊηι. Ὅτι κατεγνωσμένος ἦν. ἀτο ὰ δηα Βογρογ 
τοιηδγκ τἢαῇ (ἢ18 15 δῇ Ηοῦγον ἀἴοῦι, ὈΥ ψὨϊο μᾶϑ8ὲ 
ΔΙζοΙΡ 168 ἃγα 866] 88 γογῦ8]8, οὗ ψῃϊοἢ (6 ΗΘΌΓΕΥ 
Ὡρσύυδρα ἰ5 ἀοδβεπί6 (566 1 (οΥ 4, 4. δηα (ἢ6 [Ιηΐοτ- 

, Ῥτοῖθσβ) ; δῃά 18 {παγϑίογε ἔὸγ καταγνώστεος, 1. 6. κα- 
ταγνώσεως ἄξιος, ““ ΜΟΤΙΝΥ οἵ σΘὨΒΌΓΕ :᾿" (καταγινώσκειν 
ϑρηιέγίηρ » ΣΤ τη ουῦ. 46,1.) Βογραγ σοπιρᾶγαβ 
ΤλΡδη. Τ. 4. Ρ. 8577. Ηοἰϑκ. τὰς οὐκ ἐπαινουμένας ἡδονὰς 
οὐκ ἔτι ἐδίωκεν. ἡ 

12. πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ ᾿Ιακώβου, μετὰ τῶν 
ἐθνῶν συνήσθιεν, ““Ἐον Ὀοΐοτα {μδὲ σογίδιη οδίηδ ἔγοῦι 
Ἄδλπιθ8, 6 αἰ οαὐ νὰ τἢ6 Οἰθπε}165.) ὙΥΒΘΊΠΟΣ 
[Πε86 ἜΘ 86ηῖ ὈΥ “Ζ41168, ΟΥ οσαπι|6 οὗ {παῖς ον 
δοςογά, 15 ηοΐ οἶδασ. Τῇ ἐαξέοι" ΟΡΊΠΙΟἢ 185 {Π6 οπα 
υ5ι14}}ν δΔάορίοα. [Π ΠΊΔΥ 5 σΏΠΪΥ ““ Βοῃη6 οὗ ἰῆοβθ ψῇῆο 
Ὕ6Γ6 1η{ἰτηδία ἢ} Ψ41π|68. ΒΥ ἐθνών {Π6 Ὀδβὶ Οοιι- 
τηοηίΐδίουιβ ἅτ ἀρτγεοά ἴῃ υηάἀογδίδησίηρ, οἱ Θοηέϊζος, 
θυΐ Οεηξὶίο Οἠνιδέαηδ. Απὰ {{π6 συνησθ. 15 Ἔχρίαϊπεᾶ 
ΌΥ ΠιΔΗΥ ΟἾΪγ οἵ σοοἰθέψ. Βαϊ] ἀστοο ἢ Βογροσ (ἢδὲ 
1 ᾿Πηο] 468, πα οἰ] ΕΗγ ἀδποία8, φαέξηρ εοὐξξ ; ϊπῃσα 
{πα 5 Θβ ρθε! νυ ογθ! ἀἀθη ἢ δὴν Ηδδίῃθη ροτ- 
80ῃ ; 8Πη6 (45 ΒοΙροὺ δήἀ45) (6 ἀειογιηδίϊοη οὗ (ἢ 6 
ἀϊϑβραία οα 6 Ἰανν  ]Π 688 οἵ {18 γαχυ γᾶ ἃ βϑρθεςὴ 
ἴτοπι Ψ9410168 δηά ἃ ἀξδογδίογυ ἰθί(ογ ἔγοπι ἔπ6 Αροβί[688, 
Αςεἰβ 1δ. ) | 

12. ὑπέστελλε καὶ ἀφώριξδεν. ϑοιηα ἔαΚα (86 ὑπέστ. 
ἴος 16 τη! ]6 ὑπεστείλατο, ΜὨΙΟὮ Ἰπάορα 18 τηογα 
τϑυδ]ὶ 1 {π6 (ἸΔ881. 4] νυ ίογϑ. ὅ66 Βογροιβ οχϑπι- 
ΡΪο8. Ηβθ, πονανογ, νου βυραυά πρόσωπον, δηάᾶ 

ἘΞ Απβὰ ϑοβοοί(. οἰέεβ Ηος. ὅ, ὅ. Ὅ3283 ΝΡ» 7.108 ποὺ, Εἰ το- 
δΡοΟηάςὈΪ δυρεγθΐα 15γῶ6}}5 'η ἔδοίθηι ἱμαὶι8. 
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Ἡδητῃ,., ἑαυτὸν, ψὨϊοΐ Βοοῖηβ ργοίθιθϊα ; Ὀυΐ (ἤογα 18 
ὯΟ ΠΕΟΟΟΒΒΠΥ ἴον 11.. ΤῊ ἑαυτὸν. Δἴτον ἀφώρίδεν (σοῦ 
δ6ΘΙῺ5 [0 ὕὈ6᾽ Θχορβείῖοδὶ οὗ ὕπεστι) 18 τηεδηΐ ἴογ Ὀοίῇ. 
Τοὺς ἐκ περιτομῆς. Α ΡΘΟΓΙΡΏΓΑΒΙΒ ῸΣ Ἰουδαίους ; ἃ ἴῃ 
Αςί8. 10, 46: ΒΟΙΟΣ σΟΙΡΑΓΟΒ οἱ ἐκ πιστέως, οἱ 
ἐξ ἐργών ; αῃὰ Πα οἰΐο5 104η. 4, 804. οἱ ἐκ μεταβολῆς, 
ἔος οἱ μεταβαλλόμενοι... Περιτομῆς, Πού ν ΘΓ, 18 πὸΐ (48 
ΚΟΡΡΘ. βῦρροβοβ) [Ὁγ περιτμηθέντας. ΤΠΟΓΘ 15 ται 6 Γ 
ἃ ρδγίοῖρίδ ἰοΐς το Ὀ6᾽ ΒΌΡΡ]Ϊοα ; δηὰ {Ππ6᾿ βθῆβα 15: 
“ (ῃο86 Ψψῇο ἀδσρθῃά. υροῦ οἰγοιπηοίβίοη, δη ἃ ργδο- 
εΕἶ86 11.᾽ 

Φυβούμενος, ““ ἰδατίηρ ΠΟΙ σΘΏΒΙΓΟΒ.) Α 5. Π}1}}8Γ 
μι ἀν Ῥείον δἷδο βιονθα οὔ δῃοίπον οσοδδίοη. ἥδ'8α 
Μαδιι. 26, θ9---7ὅ. , 

18. καὶ. συνυπεκρίθησαν αὐτῷ καὶ. οἱ λοιποὶ ᾿Ιουδαῖοι, 
“« ἀΙ55θ:]εα. νἰτῆ. Ὠϊπ|." ΤΠΐ8 18 {ποιυρῆξ ΟΥ̓ {Π6 
Ογῖς8 δὴ οἱαραηΐ ἴδγη, οὗ ψῇῃϊοῖ τποῪ δά άθοθ οχ- 
δ} Ϊ68 ἔγοπὶ Ῥοϊγῦ. δηὰ Ρὶ]ιἴασοῆ. Βυΐ {πὸ ὺ οττ 
ἴο.ποίϊςα {πα {[18. ἀἰ5βἰ πηι] δι] οη΄ τγα8 ΡΑΓΕΥ ᾿πρ]16ἀ 

18, ὑπέστελλε, βίῃς6 υποστελλέσθαι οἶα" ΒΙρη18Ε68 (ὈΥ ἃ 
ΠΑΓΌΓΑΙ τηθίδρ ἢ 0) ἴο Ὀτϑοῖβ86 γθβεγνθ, 8Π4 3 ΓΘ88 
Οὔ ̓ 5 ΒΕη ΠΘηΐ8. δὸ ΡΙαῖο Δροὶ. δος. Ε". 10. οὐτε 
ἀποκρυψάμενος ----οὐδὲ ὑποστειλάμενος: ΔΑΠα 11 18 ποί 
πωργορδῦ]6 (Π8ῖ. βδιισἢ 185 [86 8686 1Ἰῃηϊοηἀ δα ὈΥ {Π6 
Αροβίϊαε.. , 

Βν Ἰουδαῖοι ἃΓ6 τηρδηΐ οειοϊδὴ (ἠγιδέΐαηδ. Ὥστε 
καὶ Βαρνάβας, “30 ἰῃαΐ ἀνθ Βδγῃδρ88.᾽ Τῇ καὶ 
δπιρίϊος, “ΤὨΟυρἢ 80 ροορά ἃ τηδὴ ἃπά 80 υπϊϊθα ἴῃ 
ΓΕ σίου ορίπϊοη8 νι Ρδυὶ." δ6α Αοίβ 9, 27. 11; 
2ὅ. ὙΤΠα ρἧἤγαθθ συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει οΪ6- 
9.ΔΌΓΥ ἀανοίοραϑ [Π6 ργεοθαϊηρ συνυπεκρίθησαν. Γἢ]5 
ψνογῦ με ΒοΙΟΣ ΓΘ 4ΓΚ8) Β Ὡ1ῆ68 αὖγίρῖο, ἀπά ἰῃ6 
ΤΑΘΙΔΡΠΟΓ 15 τἀ κοη ἴτοιη ἃ ἰοσγθηῖ, ψ ἢ] οἢ ΠΌΓΓΙΘΒ ΔῺΥ 
ΟὯΘ ΔΔΥ ψΙτ τ. ΤῊ νοῦ ἰδ βοιηε δι ΓΆΓΘ; γαῖ 
ΕἸ8η6γ δ άιισεβ Βοη16 δχϑρ 68 οὗ 1. Τἢα δοηέίπιοπέ 
18 “1Πϑἰγαίοὰ Ὀγ δομοοίίρ. ἔγουι Αγγίαη, Ερίςοί. 2, 9. 
τί ἐξαπατᾷς τοὺς πολλοὺς ; τί. ὑποκρίνῃ ᾿ἸΙουδαῖος ὧν 
Ἕλμηνας; οὐχ ὁρᾷς,. πῶς ἕκαστος λέγεται Ἰουδαῖος ; 
πῶς. Σύρος ;. πῶς Αἰγύπτιος ;: καὶ ὅταν τινα ἐπαμφο- 
τερίδοντα ἴδωμεν, εἰώθαμεν λέγειν". οὐκ ἔστιν ᾿Ιουδαῖος 
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ἀλλ᾽ ὑποκρίνεται. Ὅταν δὲ ἀναλαβὴ τῷ πάδος τὸ τῶ 
βεβαμμένου καὶ ἡρημένου, πότε καὶ ἔστι τώ ὄντι, καὶ 
καλέται ᾿ἰονδαῖος" οὕται καὶ ὑμεῖς παραβακτισταὶ, λόγῳ 
μὲν Ιωδαῖοι, ἔργῳ δὲ ἄλλαι τι. 

14. ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθαπυδοῦσι, “Βαϊ ν θη ἢ 
Ρεζοεινϑά εἶδέ ἐμογν Βα] ἃ ποῖ 8 τραϊς σουζϑθ, οὐ ἡἰά 
Ὠοϊ (488 Ὑ6 8840) δοΐί 10 βίσγαιρση  ἴογ τσάθὲ8 δηά 
Ϊ 1(γ."» ἼΑ ἀϊδαιιυ] δου, ὙΠΟ ΤὨΏΒ [ηἰ0 
ΚΤΌΟ δὰ νἱπαϊηρ Ὀγ-Ρϑίμθ, 18 (116 γένεσβ οἷ 
εἶηβ. ὙΠῸ πογὰβ πρὸς τὴν ἀληθείαν δτὸ (1 (811) 
δά δά Ἄχαρϑίοαιν ; δηἀ (Π6ΥῪ Βθαπὶ 0 τθ8π, “ 80- 
οογάϊηρ ἴο {πΠ6 ἐγ Βρὶτὶῖ δπα ἰπίεγοϑί οὗ (π᾿ ᾿ 
ὙΠΟ ἐουθ 8 αἰδἰπσοηυ εν. ᾿Ορβθοποδεῖν 18 βα]ὰ (0 
ΟΟΟῸΓ πὸ Ὑδογα θυ Ποῖο, δηδ ψ ἢ πρὸς, Βογροῖ 
Οὔβοενοσ, 0 15 ΒΥΏΟΠΥ ΠΊΟΙ]8 Ὑὶτ κάνονε στοιχεῖν δἱ 
0, 16.. ΤὯθ πρὸς εἰρπιῇῆδ5 ἀοοογήἸηρ ἐο. 

14. εἶπον. Π. ἔμπροσθεν πάντων, ““ 1 Βαϊῖὰ υπίο Ῥεΐεγ 
βεΐοσε ἐδεπὶ 411." Δ ρυθεδθ ἰο ἰδ οχψῃ ἀϊτγθοίίου 
8{1 Τπη. ὅ, 930. Ις 18 σειῃδγκοα Ὀγ Ποάάγ,, {μαῖ 
“ς ἤδη {815 Ὀθδὴ τηδέίος Ὁ]Κ οἵ ργίναίε οἴδβηρρ, ἐο 08 
8δ.16 δ] τψουἹὰ ἢανα Κποόοσῃ {μ4ὲ ἀυν τοαυϊτοά 
δὲν (ο οχροβυυϊδία υἱέϊ Ῥεία; ργϊυαξείψ Ὡροη 11, Ὀ6- 
ἔοσβ δα παᾶ δγουρῆς 16 δοΐοτγο δυο δὴ σοδοηιδίῳ ; δὺς 
88 ἰ 'ναδα ἃ ρυδίϊς αὐαῖ», ἴῃ ΜὨϊΟἢ ρστοαΐ ὨυΏ 6 Γ5 
ὝΘΙΟ 80 Β86ΏΒΙΌΙΥ δῇβροίβά, {Π18 τηοίῃβοά ψῶβ πιοξί 

ν.᾽" : 

Ἴ86 Γορτγοιθηβίοῃ 5 (818: Εἰ σὺ [ουδαῖοιφ--- [ουδαΐϑει», 
πδοἢ πογὰφ ἃγ ΜῈ] ρδγβρ ιγαβθά ὈῪ Βοσρε (δ: 
“ δ] 1ι., ἡ ἀδρυδ ΠδίΌΒ, “ πἀερογακηααρ σι ᾿ηπ τί, 
πἰ]ο ταΐπ 8, σε! ρίομο ΟἸ ἐδυίδηᾷ πιοὶίογα οἀοσίι, 
Πμδοθ δεζθι 0128 ἀθβογ 801, δί4}6 δὅ6ο οσιπὶ ΕΠἢ- 
αἰοθ ἐβιηπδειίδέθηι Θοπίγαπογα ποη ἀυδιιβϑεὶ: αυἱά 
ἀεώγιπι εδί οδιιβθβ, συγ αυοτιηάδηι δανθηία ἡμέ κο: 
ται Ῥογίυγθδίαβ, ἄθπυο «“υδιοῖβ τῇ] 08 τραρσηττο 
ρτγοίίυπι οἰλίυσογο. νιοσὶ νοὶϑ, ἰραυθ ΕἘΠΏ1ςΙ8 σοεγ- 
Ρδθια ργῦθδξδ, (Ποϑ: θη, φυδπίθη)μ νϑὶρδὶ ἀοο- 
ἱρτῖ8. εχοαιρίπε,) δὴ δοβάθῃ σίί5 ψἀδῖροβ 5θΘηθῃ- 
ἄοδ, 86 Ῥεγασρησοβ ᾿ 1 ὑδϑηοί, ΠΟΜΘΝΟΙ, δεβοηξ 
ἴο ἐδιδὲ ᾿βεδμῥανογεϑι δηΐ Κορρε, {μδὲ δε [8 1 δ6 
ἴθ ἔου ἔξης; ψ ἰοῦ 15 ᾿αυϑὴ δηά Ὡ ΠΏ ΘΟΘΒΒΆΓΥ ; 
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δ'ποθ ψ}͵θδθ Άγα οἰἷν 00 τοσαγ τὸ εἶδ ἔοζοο οὗ {86 ὑτθ- 
δοειξ ἰδ ΟΥ̓ ὨΙΟΪ 1 ἀδηοῦαδβ οὐδέοιη. Τα Β6η88 
δ: “1 ου, Γπουρὴ ἃ 6 Ὀογῃ, δον ᾿νε ἰὴ 
{6 ἡ υτὸ οὗ 188 76νὶιϑ οὔδοσνδποοθ," ἅς. Τι, 
φρὴν. ΜῊ ΜΗΝ. δεπὰ βοῆθ Βδίῃοιθ στορὰ πώς, 
ΜΏΙΟΣ ππῈ ΚῸΒ πὸ ἀμ ]θΊθηοθ ἰῃ 106 δεη86. δι δ, 18 
Ὧο ὃ δὲ ὁριογη μἐϊοη4.. ᾿ 

᾿Αναγκάξϑειν ταυδὲ 6 ἔστζο πηδεογειοοά Οὗ ΙΒΌΓΑΪ ὁοκ- 
φυϊδίοθ,, Ἠδηγχοῖν ἰδῇ οὗ μεγϑιαρίθπ Ἐ, αἀἰἴγθος οσ ἰηἀΐ.. 
ξοοί, 8388 δοίθ; δησβ (μἱβ σοπάυοσί το θα ἘΠΕ ΤΟΥ 
40 δχοῖία (δὲ Οὀμι ας σοηνεσα ἰο ὃς εἰγσυτηοὶ 
'Ιευδαΐξειν ἰα ον ᾿Ἰουδαϊκῶς δῇν, ᾿ἴνα ἴῃ (6 οὐβδζναμοα 
οὗ τῆς συν 8} σιῦο8 δΔη σογοιηοηΐοβ. ΤΓἬΘΟΡΏὮΥ. οὗὔ- 
ϑέγνεβ (Π8ι Ῥαυΐ τῇλυ νοῦν ψ6ὶ} θ6 ἤθγο Βιρροθβδά (οὸ 
ἰουν αχοίδιη ὑο α(: ““ [τηἰαδ ΥγΟῸΣ ἰθδῦῦογ ; [ῸΣ 
᾿ς, τπουρῇ ἃ ον, γεῖ σδίβ ψ Βοδίῃ6Π8." 

15, ἡμεῖς φύσει ᾿Ιουδαῖοι---εἰδότες, ο. Βοίοτο ψ 
Ῥιοςθαοά ἴο {88 ἱπθετρηθίδθοη οἵ (μὲὶ5 δα [6 [Ὁ] ον Ως 
γοΙθ6 8, ἐΐ [8 ῬγορΡ ὺ ἴο δανοτί το [ἢ6 ἀμ οβέῖοη 80] 
σοηϊγονογίοα, Γ (ἴο86 νοῦβϑοβ ἃΓῈ 10 8 οὐδεὶ- 
ἀαγεὰ ας [οστυΐηρ ρατὶ οἵ 16 Δὐθέτεβε οὗὐὁ Ῥϑὺ] ὁο Ῥο- 
(ΒΓ, ΟΓ8Β Ρεϊηρ' ἀϊγοοϊβα ἔο (ἢς Οἰδἰδίδηβ. Τὴ Δ 
ΤΆΘΥ' ΟὨΪΏΪΟΙ. ὃ5 πιαϊηίαι θᾶ ΌΥ ΤΊΔΩΥ͂ τ Ο6 ΣᾺ 
τηδῃίδΐοιδ, ὃ5 Ῥασ,, Ρθο. Επδι., ϑῃηᾶ Ἦ εἰ ὈγΥ, δηα πνοϑέ 
τος Οὔ 8, δὲ Ηφοζ, Βοδοθηδι., Βαδγάϊξζ, δίγοίι, Τὶξ- 
τλαῖ, ἀη ἃ οὐδ το ποηδα Ὁ ἜΠΕΤ, ϑοΙΏ6 πβύδοσ 
8. τηϊά!ε οσαζβα, δῃὰ τορατα ΙῈΒΒ [9 Ῥρέοσ ἃ 
οοαδϑίηρ δἱ 18 δηᾶ οὗ νεγσ. 17. Δὲ ἰο {6 ἢγδί ορΐ» 
Βὲοῃ, τἱ τ τς ἰησταν ρον τὴς Βουζο τοελγκα,) δγ δὲ 
δρφραγεηί ἐΔΟΉ τ ν, ἴ ἱηρ᾽ πὸ ρίαϊπ νεβίζο Ὁ 
ἰταυϑέεγ οὗ εἰς πἀάηι τ δα πτδαμα δοὰ Ἂν 
Ἡογῆβ καταλύειν δΔηα οἰκοδομεῖν δ Ὑ6Γ. 18. 862) τη οΣ8 
ΔΡΡΙΙΟΆΡ]6 ὑὸ Ρούοτ᾽Β σϑβα ἐδ {ποβ. Υοέ θα πν 
15 οί αἰνγᾶνγδ πὶ δί. Ῥ81}}8 ὙΓΠΙΊΉρ85 ἈΠΤΔΥΒ ἃ οἰαγδο- 
ὑρεϊδεῖς οὗ τγαῖῃ, Ὀυἐ βοζηοίπ68 (6 ἙσΟΩΔΙΣΈΣΥ, δίησα 
(ὃς Δροεῦῖδ οἴὐβη οἴδηρϑε ἷ8 δή άτθαβ ψτΒοῦΐ ἀ18. 
ΠηΓΘΟΥ βμονίηρ 11. 68:88, δ Βουρῇοσ γρυβαγς, 

“ ΒΟΓΡΕΥ ΔΡῸΝ οἰΐοβ ζάθδη. 455. τέ ἡμᾶς ἀναγκάδεις τοῖς ἤθοσεν 
᾿Αθηναΐων ἀκολουθεῖν. 
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1[π6 ΑΡροϑεῖθ 18 ὁσουρίοα ἴῃ ἃ οοπδιίδίϊοῃ ὁ [ἢ 8 Ορνα 
Ὠΐοῦ οὗὁἨ [088 ψῇο τῃπουρὶ {Π6 Μοβϑῖο γιΐθβ Ὠθσθββαγυ 
(ὸ Ἰυϑδεϊβοδίίοη, οὗ νῃϊοῖ Ορὶηΐοῦ ψὰ8 ποέ Ῥοϑίογ 
((Δουρῇ ἢδ τρῶς βοιιονδί ἀ15861}}0]6), θυ βοιὴθ 
διηοηρ (ἢ6 (ὐδἰαιΔη8 ψεσθ. 10 ἐλεηι τθογείογα {86 
δἀάγοββ οουἹά. δοῃβ δ6 υδοίι], δΔηά ἠοῖ ἰο Ρεῖοσγ: 
δηά (ῃ6 ψογάβ οἵ νεγ. 18 ἸΏΔΥ ΔΡΡΙΥ ἴἰο (δὲν ο886 88 
ψ6}} 88 Ῥείδγ᾽β. Τὴ (Π15.1 ψου]ὰ δ66,' (ῃαι Ῥα4}} τγ8 
ΟἿΪΥ σοποογηοά ἴοΟ ρΡοίπέ ουξ δηά τοῦ κα ({6 αἰ δββίπγι- 
Ἰαϊοη ἴῃ Βοίοσ, ἊΠ {παὶ ψοι]ά ποῖ ᾿ᾶνο υ51Π6α ἢΐπιὶ 
αἰνίησ (6 δ Ἡρυ 80 Ιοηρ ἃ ᾿ἰδοίιιτο, δηά 80 {πΠ|Ὸ 
ΠΟΟΟδβαΓυ. Β6β1:465, {Π6ΓῈ 18 ὩῸ δΔρρθδγδῇσβ οἷ᾽ ΔῃῪ 
ἀϊγοοῖ δά άσοϑθθ ἰὴ (π6 ργθδίοσ ρασγί οὗ (18 ρογίίοῃ, 
Ἰηϑοτη!ςἢ (Πα δβοῖηθ τποάθγῃ (ὐοιηπμθηΐδίοία ἢδνα 
οηἀρανουγροά ἴο τοῆονο {παι αΠΠου γ ΌΥ βυρροβίηρσ 
{π6 δ αγϑϑβ ἰο Ῥοίοσ ἰο ὃῦ6 αχιθηάοα ἴο νοσ. 17 οὗ 
οἵ 18, Βυῖ {ῃ6 ρϑγίοἶοβ εἰ δὲ Δηα᾽ εἰ γὰρ, ψῃϊοἢ 
ἸΔΙΏΪΥ τοίου [0 ᾿ μὴ Ργθοθάββ, δπεγεῖν ἔογριά {ἢ 8. 
Ροῃ 6 ΜΠ ο]6, ἐπογοίογθ, 1 σδηποῖ μέ σοηβί 6 Γ 

(86 βεσοηά ΟΡΙΠΟη 88 {Ππ6 δεβί ἰοιιμά δά. 
Ἡμεῖς Ἰουδαῖοι εἰδότες ἃτα Νοπιϊηδίνοβ δρβοίαία. 

ΤΠῈ βθη86 18: “Ἐὸγ ψ Ροζῃ “ζ6ν}8 (Δη4 ῃοΐ ὅφη- 
1168) ψ8 11 Κηον.᾽ Ἐξ ἔθνῶν ἁμαρτωλοὶ 18. (1 {Π1η10) 
8. ΠΟΙ ΠΠΟῊ ΡΘΙΙΡὮΓΑΒΙ8 [ῸΓ ἐθνικο. δϑὲ τοί. δηὰ 
Κορρθ. Τῆυβ, 848 Εδϑι. βαγβ, ἴσα 18 ἃ ἰαίθηξΐ σ - 
οὐ88ι8 α Ῥεέγο οἐ ἱηρνοδθμδ αὐ πιαξογίαπι ργἱποϊραΐθφηι. 
Βοτρὲν ΤΡ ΆΕΥ οὐβογναβ (δαί {Π|18 {Πρ ἀϊϑαρτοθ.- 
τηεηΐ ἄο685 ποί δ 8]Ϊ δἴδοι (6 αιιοβίοη οἵ 1ῃϑρ᾿γδίίοῃ, 

, δβίῃςα [{ γοϊδίθβ ἴο ἐαοέδ, ποῖ ἀοςίγηθ8. Νοῖ 068 ἰΐ 
86ϑ ἰΠδΐ αμῖ 8ο τηιιοΐ ἀϊδαρργοναϑά οὗὨ [18 δοσοι- 
τηοαἀείϊοη ἴο ἐΠ6 ορ᾿πἰοηβ οὗ σψϑαῖκ (γι β Δ 8 (βίησο, 
Ὀγ 8 ον οχάπρῖθ, 6 ΓΘοοι6η68 1) 848 (ἢδὶ [16 
ἰοοῖς 10 8188 (8αί Ῥοίθσ βῃοι)Ἱὰ 1η ἐξὲδ ρίδοθ δοΐ 1ῃ6 
26, σι ογα 6 δᾶ Ὠϊτηβ6}  ργοδοῃθα ἀἰγθοῖγν οοη- 
ΓΓΆΓῪ ἀοοσίγιη68; ἴογ {Π15 βθϑῃιηρ ἀϊββθηῖ οὗ ἴνο 
Ῥγῃοῖραὶ ἰθδοἤογβ σου]ὰ ποῖ Ρὰῖ ὕ6 ἀδίγ θη] ἰο 
{πὲ το] ρΊοη ἢ σθῆθσγαὶ. Ο {18 δοσοιῆξ, (ἢ6Π, δπᾶ 
Ὀοοᾶυβα ὈΥ (ἢ18 βοτί οὗ ἐγὲγιπιίπρ, Ῥεῖογ ἔδνουγοά 
{86 ποίΐοῃ {πὲ (16 γἱΐ68 οὗἩ {Π6 ΔῊ ΕΓ ΠοΟαββδσῪ 
ἴο )υϑβοδίίοη, ἢ6 ἀσβογνϑα {ἢ} }58 γθργεβϑηβίοῃ. 
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18. οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου, ἐὰν μὴ διὰ 
πίστεως 1. Χ. Ἡδτα ἐὰν μὴ 18 ἴον ἀλλὰ ; 858 ἴη !, 7. 
Ἔοπι. 14, 14, 1 (ογ. 7, 17. Αξβ ἴο {6 586ῆβ6 οἵ 
δικαίουται, Οὐ ἰδαΐ ἱπ)ρογίδῃξ [ογπὶ ΒοΥρΡῸ [88 ἃ 
Ἰοηρ᾽ 8η4 αἰαθογαίθ δηηοίδιίοη, 'π ψ ϊοἢ ἢδ 18 τη οἢ 
᾿ηΔορὈίοα ἰο Κορρα δῃὰ Τιτδῆ. Τα σοποϊιβίοη 
ἢ6 ἀτγᾶνβ ἴγοιη {π6 ψῇοἶα ἀἰβουδβδίοῃ οὗ {ῃ6 56η8βδ οἵ 
1π6 ἴσῃ 18 (818 (ρ. 146.): ““ Τ|1ςοαὶ νοὶ δικαιοῦ- 
σθαι 5ἰρηιβοερί!οηδη) 1184 ἀσῆηγα, αὖ Ποη ἰδηίιιη 511, 
απὸ ογὶρὶ, φιας 7)εμδ ἰορὶα οοπέοπιρέογίδμδ σοπιπιΐπα- 
ἐιι5 6δὲ ; β6ἃ εἰίαπ), υἱ ΤΠ] υἱᾶγ νου 8, Οριιβα. 
Ρ. 871. οπιπόπι οπιπΐπο ργαΐίαηι βαϊμέαγοηι ααἱρίδοϊ, 
οαγί, ϑβαίναγί, δοποτιε. οπιπέμιηι ραν ϊοίροηι Ξετί, 

φμογιιπι ἀδητιπι ρον ΟἸγιδέωπι οἱ βάδηι ἱπ 675 ᾿υαη- 
ξείμμη, ἵπι ἰοο εἰ Γμέιγά υἱέά ραγεϊοῖρο5 Πογὲ ροσοιιπιιδ. 
Πδὺβ Ἰνίΐαγ δικαιοῦν ἀϊοϊίαν, οσὰπι [416 θαηοδῆοσίυπ ἴῃ 
Ποιϊη685 σοηΐοσί ; Ποῃηΐηθ8 δυΐθηλ δικαιοῦνται, οὗ 
[416 θαηοῆοσλιια δα! ριβευπίατγ.᾽" 
Ἐξ ἰ8. ἔογ διὰ, Ὁγ, 48 Βοπι. 8, 90. ἐξ ἐργῶν νόμου 

οὐ δικαιουθήσεται πᾶσα σάρξ): πὰ 30 1πΔ 664 βοιη6- 
{1π|68 ΟΓ 2γοπι. Αβίγηιαγ βεπιϊπιθηΐ 18 ἔουπαὰ ἴῃ 
Βοαι. 9, 28. λογιβόμεθα γὰρ πίστει δικαιοῦσθαι ἄνθρωπον 
χαιὴς ἔργων νόμου. ᾿ ! 

6 ψοσάβ καὶ ἡμεῖς εἰς Χ. Ἰ. ἐπιστεύσαμεν, ἵνα--- 
νόμου ΤῊΩΔΥ Ὀ6 Τοηδογοά: ““Απά [Π6 τϑᾶβοῇ ΨὮΥ 6 
να Ἐπ γασθα [18 Ὀ6] 16 18, (Πὰς νὰ τηρῆς {ΒΘΓΘΌΥ. 
δἰίδίη ταί υ81Ποδίϊοη ὈΥ (Π6 ἔτ οὐἩ (ἢ γχίβὲ ψῃ ϊοὴ 
Ψ6 σΟἸ]α ποῖ δἰίδίη ὈΥ τῃ6 ψογκ8 οὗ 6 [ν. Απά 
ἴμδη ἴ86 Αροϑβϑίὶβ 8.448 : διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων 
νόμου πᾶσα σάρξ, Μἰοσ ψοΓαδΒ ΟσσῸΓ ἴῃ ἃ 58. Π|1|8 Ὁ 
Ραβϑᾶρα οὗ ἤοῃι. 8, Φ20ό. ΤΏΘΥ ἢάᾶνα ῥΪδίηΪγ (ἢ 6 δἱγ 
οὗ ἃ οἰϊαϊίοη, ογ δοοοιητηοάδίοη οὗ ἃ ρᾷββαρθ οὗ 
δογιρίυγθ. ΤΏΘΓΕ 15 δί 1θαβϑί δὴ αἰέμδίοη ἴο "8. 148, 2. 
566. [86 ποΐβ οη {ἢ68 ραββᾶρα οὗ Βοιηδῃ8. 

17. εἰ δὲ ϑητοῦντες---ὡὠμαρτωλοὶ. ΤΏ δΒοηϊιηρθηΐ 15 
ΘΧΡΓΘΟΒΒΘα ϑβοιηαν δι ΟὈΒΟΌΓΟΪΥ; δυ (Π6 8686 ἰδ 
611} οχρ αϊποά ὈγῚ Τποοάογοὶ (ἔοι ΟΠ γγ8.) {δ .8᾽: 
εἰ δὲ ὅτι τὸν νόμον καταλιπόντες τῷ Χριστῷ προσεληλύ- 
θαμεν, διὰ τῆς ἐπ’ αὐτὸν πίστεως τῆς δικαιοσύνης ἀπο-. 
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«ἧς αὐτὸν ἡ αἰτία χωρήσει τὴν Δεαπότην Χριστὸν αὐτὸν 
γὰρ ἡμῖν τὴν καινὴν ὑπέδειδε διαθήκην Ἐ. 10 18 0] (Παὲ 
φύρισκεσῆαι 15 [Ὁ εἶναι; ἃ5 οἴδη. ὅδ6ε 56ἢ!]. 1,6χ. 

Διακονὰς ἁμαρνίας, "18 δυΐμογ Οὐ Ῥγοάμοογ οὗ 
51. [ΙἊε 15 γετηδιϊκοά ὈγῚ Ἠοβδηπι., {πδΐ (ἢϊφ 15 1Π6 
οδ]δαοξίοη οὗ ἃ 6», δαρροβίῃρ (μαὲ ψδγα [η6 ὃν οὗ 
ΜΝίοβας 18 ποῖ, 1βοῦα {ΠΟΘ 15 πὸ συ] οὗ 18, ποῖ σοῦ.» 
8: ἀογίηρ (μδί {66 ΠΙΑΥ͂ ὉΘ ΔποίμονΡ στοΐθ ἴῃ πιογαΐβ, 
Αἰ ἐπουρὰ {Π6 τἰτυ8] Ἰατν 18 οὶ ορϑογνοά. Η6 ἐδη Κ9 
ἰδαι ἥ ΑΡροβῖῖ8 πιϑδὴβ {π1|8: “" ῬΥΠΟΒΟΘΥΘΓ 710- 

Ἣ ΡΙΏΔΟΝΟΒ 08 [ὉΓ Βορίθοιίηρ (68 Μοδδῖς ἴἂνν, τὸ- 
ελορρθε τα ΟἸγῖϑὲ ἢ βοὶ ὗ, τ ο δρτοραίθα [815 {,νν.᾽} 
ΓΒΘΟΡΕΥ]. οὔβογνθα ἰῃαΐ {ἢ 6 ΓΘ 15 Β6γο ἃ πράμοέϊο αὐ 
αδεωγάμηι, ψΏΙΟἢ 15 10] ονοά Ὀγ μὴ γένοιτο; ἃ 18 
οἴφη {Π86 σᾶ86 ΠΘΠ ΠΟ Οἴδ6Γ ὑγοοῦ δ πθοθβδαγυ, δαϊ 
ΟὨΪΥ ὯΒ ἀπαγόρευσις ἰ8 ποϑάρά. 

18. εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα---συνίστημι. 1 δϑεδηΐ (ο 
Ἰλοδθηδ). δῃὰ Βοῦρεγ, {παι ἐπουρῇ τ6 Δροβέῖθ ἤθσθ 
τιθ66 {Π6 ἤγϑί ρογβοῃ ((πσγουρὰ ἀεἰἜδον, δηκ ἰο ᾿ἰϑββοη 
[86 τεργε θη βί0η,) γεῖ ἢ6 [πε π 8 (Π6 πογάς ἴο θ6 
Ὁ {ἢ ϑε λει, 80 {(Π6 Ετοποῖ οβ. [Ὲ ἰς ἤθγα τὸ ]]} 
Τοιηλγκοὰ ᾿γ ΤὨοοαογοῖ, (Πδὺ ἢς 5Κ| 1} τοίργί5 δηά 
Ἰανοτίβ (800 δοουϑαίίοη : [Ὁ δἃβ ἐΐλεν ἢδα ς4]164 {Π6 
ΒΟΉ οὔδογνδηοα οἵ {π0 1,8 ἃ Ὀγοδοῦ οἵ ἱΐ, 80 ἢ ς6|[8 
τὰφ ορϑθεῦναηος οὗ (6 1 8ὺν ἃ ἰΓθηβργθϑϑίο. 866 4͵20 
ΤΠΘΟΡΏΥΪ. Γὰρ, επίπιυοντο. Βοῖροῖ οἴει (Π6 [Ὁ]]ον- 
Ἱῃ6 ΠΟΠΠΈΚΙΟΝ δηἋ ΡΑΓΆΡὮΓΑΒΘ : “ Βοουηάπῃ,, Ῥοίτί- 
ὩΔῸ ΔΟΡΒΔΙ ΓΑΙΘΒοηΙ ΟἸΒηΐηΟ ΒΠη118 Ρφοοδίογοβ :" 
ϑίνῃ, “Ῥεοίγιβ οὔμπίηρ ρῥγανὰ δρὶ[ : δἱ αιιΐβ ϑηΐπι 
(ψὰρ) 118 χρῦιι, αθ6 φῃηίθα οσοπέθιρβεσιε (κατέλυσε), 

, Ὥμης ῳὐπέαι {ἸΪ (οἰκοδομεῖ, 18, τρϑὶὰ β6 δηίϑα 
εϑί884 ἢ Ιρ8ὰ δῃϊονὶ Ἰησοπβίθηι ἃ, οοπδϑέοίι, (παρα- 

ἢ ΤΠΒΟΡΌΥ], ῬΑΓΑργαθοθ (8 : 'Βθητήσαμεν, φησι, δικαιωθῆναι 
ἂν Χριστῷ, ἀφέντες τὴν νόμον’ ὡς λέγετε δὲ ὑμεῖρ ἁμαρεία ἐστι τὸ 
ἀφιένᾳ, τὸν γόμον᾽ εἰς ταύτην λουτὸν τὴν ἁμαρτίαν ὁ Χριστὴς ἡμᾶς 
συνώθησε" δι ἐκεῖνον γὰρ ἀφέκαμεν τὰ γομικὰ παντὰ" ὥστε οὗ νὼ 
οὖκ ἐδικαίωσεν ἡμᾶς, ὡς φατε, ὁ Χριστὸς, ἀλλὰ καὶ πλείονος κα- 
ΕΝ σεως αὕτιος ἡμῖν γέγφμεν, ἐκ τοῦ πεῖσαι ἡμᾶς ἀφεῖναι τὸν 
νόμον. 
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βάτην ἑαυτὸν συνιστάνει :) ἸἰΔα06, δἰ ἰΙεροῖα Μοκδίσβπι, 
τὐ δὑυτοσεδίδῃ, 4118 δηΐοᾶ τ] ρσγανογιΐ, ὨσΠΟ ν 70 Ὠυϊΐο 
ἰορί, αὐ πιαρῃᾷ τηπηϊ85 δυοσίοτγιδΔία, Ῥαγαδΐί, 60 ἱβ8ο 
οϑίθπαϊϊ δος σοηῆιοίυγ, βυδηι Δροπαὶ ΓΑ ΟΠ 6 ρογνογ- 
8810 {1586 δηίεδ αἴ ἰδ ΡΟΓΑΓΙΔ ΠΏ, ἰαρίδα6 86 1846 
νἱοἰδίοταοι, δία: 8460 886 ῬΡΘΟΟΑΝΒ86 ταν ύετ.᾽» Τινσ 
186 γὰρ, 88 ἀρνθε ἰο ἃ Βδηΐδῃοα οί σα, ψ.}} γοϊαὶπ 
418 ι.538] ἴοσοθ. [1 5 ρὶαίη (δὲ ἴτπ κατέλυσα δηᾶ 
οἰκοδομῶῶ ἰΠ6Γ6 18 80 δοἠιτοσξυχαὶ τηοίδρῃοσ, δ ἢ 89 
18 ἰτϑαιδηΐ ἢ οὐν ΑΡοβεῖθ. 

18. παραβάτην ἑμαυτὸὺν συνίστημρι, ἀθοίαγα τγ 561, ἃρ- 
Ῥῆονα δηά βίον τ ϑβεῖ (ο θ6 ἃ ἐγαπσνοθθεοῦν (δὰ ποῖ 
Δ Οὔβεγνοσ οὐ (6 (οβρεῖ, 88 ἃ ἰθβδδοποσ οὗ 1 βῃου]ὰ 
86); παίροῖγ, ὈΥ βοί(ρ υΡ ψῆδὶ αοὐ Πδίῃ ἀεβίγογθά. 

ἷκ 5εΏ36 οὗ σονίστημε ΟσοὺΣϑ ἰη οι ὅ, 8. 92 (οἱ. 7, 
18, δηὰ ἴῃ {Ππ 6 ΟἸδϑϑίσδὶ ν σῆοσβ, ἔγουι τ βόσζῃ Οχαπιρίθ8 
816 δἀἀυοοα Ὀγ Μυπηῖὰ δηὰ ἐπα οἷδογ Ῥμ]οϊοριοιὶ 
(οιητησδηίδίοζε. 

19. ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νομῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ϑήσω. 
Ἤοτο ψὰ ἴδνα ἃ βοαιονῃδί δη  πιδίϊοδ] βϑηΐθμσθ, 
ΜὨΙσΟὮ σογίδ! ἢ δημθης δΔηἃ ΘΑΓΙΥ το 6Γ (οι 6η- 
ἐδίουβ ν ΓῪ 1] υὐϊοϊουδῖν ἰοτίατθ. Βγ νόμῳ 18 ονὶ- 
ἀαμ  πιραδης (845 ἃ}} ᾶἂγτ δρτϑϑά) (6 ἰὰνν οὗ Μοξββ: 
δυῖζ οἡ (ἢ 86η86 οὗ νόμου {Π6Γ6 15 ἃ ἀἴδεθηςα οὗ ορὲ- 

. δἴοῆ. δοῖλθ δηϊδηΐ δηάἀ τηοάδθγῃ (ὐομηπηθηΐδίοσε 
Εἰ 1 ἀοηῃοίοβ (6 Νον (ονοηῃδηῖ; νὨῃϊοῦ προ. 
ΡτΕΊΔΙΙΟΗ ΒΠΔΥ 6 ἀσίθησεά 9 Ὀυΐ 1 ρχεΐδυ ἐο υπάθτ- 
βέδινὶ 1ἴ( (ἢ ἸΏΔΗΥ τηοάρτη (οι δη(ϑίοῦϑ) οὗὁἩ ἐδ8 
Ολν ϑέϊαη γοβρίοη. ὅδὸ ἘἈοβθθῆη). δηὰ Βογρεογ, σἣρ 
σοί ἔωσ Ἵχαδαιρίοβ οἵ (8. 1186 0 Ηοπι, Β, 2. οοὔ» 
Ῥϑγοὰ «τ 8, 27. 6, 11. 7, 4. [Ιζ 158 βίγδηρο ἰἢδί ἢδ 
8Ποι ἃ αν οαγίἐδα 6, 2. ““ [16] {06 ἰὰνν οὗ (ἢ γίβέ.» 
ΒΥ δεΐηρ; ἀρδά ἰο 84 αν 16 Ὀἰδίηγ πιοδοῖΐ, 0 ἸοηραΣ 
αἰ ἀβρδενεν: ἱ. ἘοΒβθη. ΘΙ ΜῶΠΡ|1 τοηάθγα ἐἶι1 ς 
“ἘὈν οὨΒ Ϊδ (οΥ ἀοοίείηθ) 1 δὴ ἀδδαὰ ἰο δηοίπεγ,᾽» 
1. 6. {η6 ΟὨ γι βίίδη ἀοοίγιηθ Ἦδ8 ΟσΟπδιοησα τὴθ ἕο 
ελδί δϑίάς ἰβαὶ Μοξαῖο τοϊρίοη. Ἵμα Θεῴ ϑήσω. 
Ἤρτο [26 Αροβίὶβ ἐπάϊοδέρβ {π6 ὑτέδμέ τἱιἢ Μ ΒΟΣ Β6 
Βοά χεὐδοίδα {86 ἰών, Ὑ[Π6 σοπβοίμπιεδος, οἵ σοδεὶὶ οὗ 
11 (06 8808) ψ88, (μαΐ μα ““Ἰϊνεά υπίο Οοὰ;᾽" νποἢ 
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βίη! 65, ἐξυοα ἰο ἐδα δοποιῦ 97} Οοά, δπὰ (8 ὃγ {πὸ 
ΟὈδβογνδηρα οὗ ἢ8 γε σίοη. 80. νϑγ. 920. δὴν ἐν πίστει 
τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Νον (6 Δεν ἰϊνβὰ ποέ υηΐο αοἀ 
ἴὴ {Π|8 86086, θυΐ υηΐο ἐμαηηβοῖνθϑ, ὈΥ ρογϑιβϑιϊησ 1η: 
{16 οὐϑογνδιίίοη οὗ ἃ ἰᾶϑσ ὉῪῚ ψῃϊοῖ {πον ρτδιιῆοα: 
{ποι βαῖνοβ γδίῃοσ (Π8ὴ ρμ͵εαβοὰ αἀοι; ἃ ἰαῖν, ἴοο, 
ΠΠΙΟἢ ἴαν 1688 ργομηοίθα {Π6 ροἷοτν οὗ οά. Ηδγο 
Βοῦζοῦ ΡΥ οοιηρᾶγοβ Ὠίοηγβ. Ηδὶ. 1, 8, 17. ἀλλ᾽ 
εὐσεβὲς μεν, ἔφη, πρᾶγμα ποιεῖτε, ὦ παῖδες, τῷ πατρὶ 
ϑώντες, καὶ οὐδὲν ἄνευ τῆς ἐμῆς γνώης διαπραττόμενοι. 

20. Χριστῷ συνέεσταύρωμαι, ἅς. Τῇ Αροβεα ἤθγα 
(45 Βογρϑγ οὔβογν 88) σοιρᾶγοβ [86 ἀδαίῃ 108 τη6η- 
ἐἰοπρὰ ψ ἢ {δὲ οὗ ΟἸἾγῖβὲ οἡ {86 ΟΣΌ88; 8 σοιηρϑσγί- 
ΒΟῺ ἔγαηιρηΐ 1 δί, Ῥαὰὶ; δὲ οι. 6, 6. 7, 4. (Δ]. 
ὃ, 94, Ιι 18 τοιηδγκοὰ Ὀγ Ἐοβϑϑημ).: “ Εδροίῖ, 86 
τηογίιυπι 6886 ἰαρὶ, 864 8410 νϑῦρθο υἱἱίιγ, ηυΐα Ρ6ὲ 
οτηηΐα (ἢ γιβίο, 10 σγυςσα πγογίι, 811}1}18 6886 σδριΐ, 
Ηοπιο ἰτορίοθ πιοϊίυγ, αυδηάο ἀοϑιη1 6886 ἴδ[15, 
4ι.4}18 δηίοα ἔμεγαί. Εγρο Ῥαυ]ια ἀΐσογα νὰ] : Νοη 
81} ΔΙΏΡἾ 118 {60}12608, οἴ σοηξοιηρίον το] ρίοη8 ΟἸ τ 56 
τῆ. Μδδ ργιβίίηδ νἱῖδ γαῖ ]ο ἀ68::.᾽. ; 

20. ϑῶ δὲ, οὐκ ἔτι ἐγὼ, δὴ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστὸς. ΒΟΓρῈΓ 
ΨΟΓῪ Μ6]1] σθηάθιβ ἴπι|5: “ΤῊ 16 ψῃϊοῦ 1 ὨΟΣ 
᾿ἴνο, ἰγοϑὰ ἔγοιι {Π|᾿Δ ρόνοσ οὗ (ῃ6 ἰανν δηὰ 81η, 15 Ὡοϊ 
Ῥτορογὶν ἰο θ6 οαἰ]θαὰ πὴ οννη, ὑυΐ 18 ΘΓ ΙΓΟΙΥ οΥἹΠρὶ 
(ο (Ἰγχιϑί, νῇο ψουϊοιῆ 1 6 8δη6, 851 ψοσο, ᾿ἱνοιἢ, 
((8 ἢ πι [86 νἱτ4] ργηο1}}6):᾽ ΟΓ, 88 Π6 ΑΡοβί!α εἰβ6- 
ὙΈΘΓΘ ΘΧΡΥΘ8868 ἢ ἰπ186], ἐγενόμην ἑτέρω, τῷ ἐκ νεκρῶ 
ἐγερθέντι, ἵνα καρποφορήσω τῷ Θεῷ, ομῃ. 7,4. Τῆσ 
06 ρα888956 18 [ἢ ΘΙΘρΑΠΟΥ ραγαρηγαβοα Ὀγ ΤΙ- 
ἴὭδΔηῃ, Ρτγίλι. Ορυϑςο. ρΡ. 18. ““ΟἸγίβι, μιἰ8 ἴονα, Πἰἴδ, 
ἄδαι, ἀοσίγιηθ, Ἂχϑιηρίθ, βαϊναίίοη, σίοσγυ, ἰϑ ἴο τηθ, 
88 1 6ΓΘ, {Π6 ν[Δ] ργΙηοΙρῖ6, τ μ]οἢ δηϊπιδῖθβ τῈ6 ἴα 
ἀο ψιαὶῦ 1 ἀο; 1 πηι δητγοὶν οσουριοα ψ ἢ {Π6 τοὶ ὶ- 
δῖοι οὗ Ομγῖβί, βρθπὰ τὴῦ 8016 [1{6 ἴπ ργθδοιιίησ 
[6 ΟΠ γἰβείδη ἀοσίγιη6.᾽" 

Αἱ ὃ πιυϑὲ Ὀ6 Βιιρρ!1εἃ καθ᾿, φμαέοπειδ. Ἐν πίστει 
δώ, ἕο. ΤΠ 686 ψογάβ, Βογρογ οὔβεγνοϑ, πᾶν βιρηϊ - 
“1 δὴ Οςσυρίοα ἴῃ {π6 ΟΒεϑιίδη γοϊσίοη, ὈΥ Ῥγο- 
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ἐδοβίηρ δη Ὀγ ἰοδοϊιίηρ 11.᾽ Υδῖ [6 {ΠῚ} Κ8 τοῦ υἱοῦ 
ΤΩΔΥ 6 ρυΐ [ογ ἐν τῷ υἱώ, οἵ εἰς τὸν υἱὸν, ἃ σοηϊέϊυο ἢ 
οὐγεοῖ; 848 Μαῖίϊ. 10, 1. ἐξουσία πνευμάτων. Τῇ 
56Ώ56, ἢ 8408, Ψ1 {πΠ6η ΒΘ 45 [Ὁ] ον: “858 ἰοῃρ' 88 
Ι σοῃέϊημ6 οὐ {1118 Θαγί). 1 πηϊπα ποῖ {6 Μοϑαὶς [ανν8 
Δηα σΟΓΘΙΠΟΠΪ4] Οὔβογνδησθϑ, ὈυΓ ΤΥ νΟΓῪ ΠΠ6 186] 
σοη 5155 ἴῃ 0411} ἢ .9680.5 (ΟΠ χίςε ; ἴο {1115 141ἢ 1 φη- 
ΕἸΓΕΙΥ ρῖνα τηγ86 1 Ὁ ΤΊΏΔΠΪγ, π6 ὄῦβογνθθ, {Ππ0 {16 
ῬἤΓΆ56 ϑὴν ἐν τινι, ἀθηοίθβ ἴο 6 ἀδνοίεα ἴο Δηγ (ἢϊηρ 
8η6 {Π6 ρυγϑαϊς οὗ 1; 88 (ἸσθΓΟ 5808 : “Δ 1)0851Π} 
νίνογο, ὨΙ8ἱ 1η [615 νίνόγοιῃ ᾿ 

Ιῃ τῷ ἀγαπήσαντός με, καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπερ ἐμοῦ 
{Π 6 γα ἰβ (1 τη τι Κορρα δηά Βογρογ) 8 βογὶ οἵ 
ΠοηἸΔ418 ον : “ν]1οῸ 80 ἰονοά π16 88 ἰο γυἱϑ] α 111π186}} 
ἴο ἀδαιῃ [ῸΓ πη6. ΚΟΡρρα γεπηαγκ8 ἰῃδῇ {π6 ΗΠ ΘΌΓΟΥ 
ςορυ δ ἢ 15 οἴϊθη 80 υ56α. , 

41. οὐκ ἀθετῷ τὴν χάριν τοῦ Θεοῦ, ““ 80 [τ ἔγοπι (16- 
ΒΡ ϑίηρ {18 ἀινίηθ ρσοο(ηθσ88, ἃ8 βῃονψῃ ἐν τώ δικαι- 
οὔσθαι τὸν ἄνθρωπον ἐκ πίστεως, 1 ταῖπον ΠίρὮΪν νϑ]ὺς 
1ι.᾿ δυοῖν 15 {Ππ6 ἔογοαδ οὗ {6 πορϑίίοῃ 1ὴ ΗΘΌΓΕΝ 
88 ἰο Ιηαϊοδία {Π6 νΕΡῪ Ορροϑίϊθ, ἃ8 5. 84, 12. 
ΖΑςἢ. 8, 17. Ηρῦτ. 18, 2. Αρος. 1, 11. (Βογρεγ.) 

Ι οδηηοῖ 866 ΨΥ Κορρε βἰιουϊὰ ἴακο ἀθετώ ἴῃ 8 
ξαΐυγε βθῆξθ, “1 ν}}} ηοῖ, οδηποῖ Ὀγίηρ ΠΊΥ56 1 ἰο ;᾽ 
ὙΠ] ςἢ 15 ΝΟΤῪ παῖδ. Ηδ 18, ῃβοψονογ, τίσ [ἢ 300- 
Ροβίηρ (ῃδί 1ἴἢ [ἢ6 ποχί βοηΐθηςβ {6 γα 18 ἃ οἴἶδιιβ6 
οἴη 6, ἴο ψὨϊοῆ γὰρ τοΐογβ, ἃ8 ἀθετεῖ δὲ ὅστις ἐκ 
νόμου θέλει ἔτι δικαιοῦσθαι; οὐ (ἢπ8: ““ν]ςἢ 1 5Που α 
ἀν, 11 ψογα [0 δίην δ ορίδϊηἱηρ {ἰπ6 ἔανουγ οὗ Οοἀ 
Ὀγ 1Π6 οὔδογνδῆςα οὗ {ἰὼ Μοβαὶς αν." 7116 β6 86 
οὗ {π6 ραβϑϑᾶρθ 15 (ἢ}8 ἜΧΡΙΤοββοα ὃν Βογρεο: “ἢ, 
ΌΥ οδογίης [6 Μοβαῖο αν, δηὰ σθ] δγαίίηρ (ἢ 6 
εν δῇ τἰΐθϑ, 6 οδη οὈίδιη }ι8ι1Πσδίοι) ἴτοπὶ Οοα 
566 νοῦ, 16.), 1 {Ὁ]1ονν8, {παι ΟΠ τῖὶϑὶ ἀϊθα ἴῃ νδίη.᾽ 
6 (Π6ῃ ποίϊςοβ8, ψ ἢ ἀρργορδίίοῃ, {π6 Ὁ] οὐηρ Γ6- 
Δ οὗ ΟΠ γγ8. οἡ {1118 ρᾶββᾶρα : Εἰ γὰρ ἀπέθανεν ὃ 
Χριστὸς, εὔδηλον ὅτι διὰ τὸ μὴ ἰσχύειν τὸν νόμων ἡμάς 
δικαιοῦν" εἰ δὲ ὁ νόμος δικαιοῖ, περιττὸς ὃ τοῦ Χριστοῦ 
θάνατος." -" 

ΨΟΙ,. ΥΝΙΙ. 28 
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Δωρεὰν, οαιιϑο οδοῖν, ἴπ υαἷη. δο {πΠ6 Ηδρτ. ΣΝ 
ἰὴ ΦοὉ. 1, 9. ΕΖ. 6, 10, ψὮΙΟΝ 15 βοιβοίηθβ ὈΥ [ἢ6 
δερί. το οτθά μάτην. 

ΟΗΑΡ. 11. 

ψεκ.1. ὦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε. ΤὮδο- 
ΡὮΥ]. τοίηδγκβ, (παι ἢανίηρ βῆονη ἴῃ (6 ργΘΟΘα Ώρ. 
οδαρίον τἢὰῦ 6 νγᾶ8 ποῖ δῇ “οδίΐθ Οὗ πιο, ΟΥ̓ ὃν. 
φιθη, δ ιἶ Πανίηρ 68.800} 15ῃ64 Π!Π156 1} 88 ἀξιόπιστον, Ὧδ 
ὯΟΨ ρΡτοσθοάβ (0 βροαῖ μετὰ πλείονος αὐθεντίας. Βοτ- 
σα οὐὔϑόγνθ ἰῃδί ἴ[ῆ6 Δροβίίβ Ῥγοοθθάβ ἴο ψυγουδ 
ψ δὶ [6 ἢδά Βἰϊη5861} ασοογίοα 81 2, 6. ; δῃᾶ (8 Πα 
ἄοοβ ὈΥ διρυϊηρ, 158{. ἔτοπι (ἢ6 Ἔχαρὶα οὗ (6 Οδ- 
ἸαἰΙΔη8, 1---ὅ. ; ΦαἸγ, ἔτοπι ὑπαὶ οὗ ΑὈγαῆδπι, θ. 5664. 
“ς Ἧον (σοῃεϊηιϊι8 86) ἴῃ ογάδυ (0 τσιϑ6 {π6 αἰτθηιίοη 
οὗ τῃ6 (ὐαἰαἰίαηΒ, ΔηἋ 5ηον (δαὶ (ῃ6 ἢιρῇ πιοιηοπί 
ΟΥ̓ νῆδι ἢ6 18 ροϊηῃρ ἴο ὕὑτρα ὁπ {πὸὶς διίθηϊ ο, 8 
δἀάγοβ868 ἴθ ὈΥ πδηθ." Δηάᾶ {Π|8 6 ἀοθβ νἱἢ 
(86 αὐάι!ιίοη οὗ (ἢ6 Θριποὶ ἀφόητοι. Ὑροί {Π8 Γδ6- 
Ρυκο ἰξ ἐοηνουδ 8 πηογι[64, ἀηα ποΐ πα ῇἜδοξ!οηδίθ, 
85 Ῥαγίακίηρ οἵ ραίθγῃδι ὉΪδ ΠΏ 658 οἵ βρεεςῇ. -ΤΠΟΥ 
μαᾶ, [0 ΔρΡθᾶγθ, τ τ86 ᾿ἰδνν ἀπ ἱποοηβίϑῃον 
οὗ {Π6ῚΓ παίίθῃ (ἀεϑοθηάθα 48 ὉΠΟῪ ψόγα ἔγοι {Π8 
6 4}11), Βυβαγοα {Ποιηβοῖνοθ ἐὸ ὃ6 5ῃδκθη ἔγοιη {π8 
ἀοόοίγιπ68 νῃοἢ δὰ] ἢδα Ἰῃου]οδῖοα, ὈῪ {π6 5ϑάσο- 
ἐ]οη8 οὗ βοπῖδ [486 [δα 6 Γ8. 

ΤΠΘΓΘ ἰ8 ρΓοδί ΘΠΘΙΡῪ δηά ρϑίποϑ ἰῃ ἴἢ6 ἰηίεοι- 
τορδίοη τις ὑμᾶς ἐβάσκανε; ΜΈϊοΪ, ΠΕΘΥΠν βιση δα 
δοιυϊολοα, γαδοϊπαϊθά, ὃΥὴ ΤΑΠΟΓ 11 ἃ πιοιϑρπογίσαὶ 

Ὁ ΤῊ νογὰ ἀοεδ ηοΐ (1 (πη) ὅδηοϊα βτηρὶν ἐοἰΐψ, ΟΣ «ἑωρίαϊέῳ. 
ΤὨουρῖν (ΔΙ Ἶηι. ἰη Ποϊυπ). 184. (οεἰϊοα Ὀγ γΥεῖ8.) θ4γ8. ἀσπέδας, α 
Γαλάτῃσι κακὴν ὁδὸν ἄφρονι φύλῳ Στήσονται. ὟὙεῖ ἵ κῆπον οὗ δῸ 
Βοοά αιυἰπογν ἴον βϑυρρόβίηρ (Ὠεδὰ (ὁ ἤπᾶνα δεεη δκοῖ; δϑὰ (88 
Ὑνεὶδ. οὔδει νό8} ι1η}688 “Γμομγβί. 299. Α. Ὀ6 δρεβίκΐηρ' ἰγοηίςαιγ, Ν6 
1815 (πε ὀξεῖς καὶ ἀγχίνοι, Ἑ᾿αγδοίετδιῖο8. οὗ {πεὶῚ δῃοεοῖθσθ, [μα 
διιίεηΐ Εγθηοί,, τ ἢ] ἢ νγδ8 ἰγαπϑι δα ἴο {Πεὶν ἰδίοβὶ ροβίεσἵγ. βοῖ- 
ἢᾶρϑ ἴῃ6 Αροβί]θ ΟὨΪΥῪ 64}18 {Πππὶ ἀνοητοὶ, ἃ8 τεβρεοῖβ (ἢ6 μτεδβθῆῖ 
οᾶ86, ἰῃ διανίηρ; δυβεγοαὰ (Πδιηβεῖνεϑ ἴο ὃὲ ἀεοεϊνοά. 
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86Ώ86, δεζιμοδή, ἀφορυαά. ΤῊΪΒ νοῦ 15 8 βοπιονναξ 
ΤΆΤΘ ΟΠΘ, Ἐ ΟσσυΠηρ Ὧἢ0 ΠΟΙ οἶδα ἴῃ (ἢ6 ΝΟ 
᾿αεϑίαμπιρηῖ, Δηα βοϊάθμῃιν ἴῃ {Π6 ΟἸαββι δὶ τσὶ ίθγβ ([π- 
ἀεοά δηά ἤαγαΐγ ονοῦ 10 (18 86ηὴ586), ψῆο 1.586 ἴον 1 
γοητεύειν δηἀ καταγοητεύειν. ]εΐαγο!, ΠΟΎΘΨΘΙ, ὦ, 
080. ἢ85 καταβασκαίνειν ἴῃ {Π|8 8686. 

1. οἷς κατ᾽ ὁφαλμοὺς Ἰησοῦς Χριστὸς προεγράφη, ἐν ὑμὴν 
ἐσταυρώμενος, “ΓΘ 8686 Β6ΕΙῚ8 (0 6 (ἢ 8: “ἴο 
Ψ ΏοΠ) «6808 ΟΠ γιδῦ δὲ) Ὀ6θη σγοργοβοηίοα Ὀοϑίογς 
γΟΌΓ τοϊηἦδ ΘΥ68 -(8 1η ἃ ΡἰοϊΓ6) οτυοϊῆοα." Τ7Π|16 
ῬὮΣαβ6 κατ᾽ ὀφθαλμοὺς, 15 δαυϊνα!ρηΐ ἴο πρὸ ὀφθαλμῶν, 
ΟΓ ἐν ὀφαλμοῖς, 4}} ψὨΙΟΝ ΟσΟΩΓ 10 {|6 (Ἰαϑβδβὶο αὶ 
ἀντ] 68. Τα πρὸ [8 αχρίδιηθαά ὃγ ατοί. δηὰ οἰἤϑυβ 
ὑφίογε; ᾿γείίου ὈὉΥ οὐβοῦβ ρμμδέἑείψ ; ἃ5 Ἰὴ προκηρύττειν. 

[16 56 η86 18: ““ὕοι ἰο ἤθη ἔΠ6 {τμ{}}8 οὗ 1[η6 Οαν- 
Ῥ6], οϑρθοῖ νγ ἴμδὶ οὗἩἨ 1Π6 στοᾷ ἀοοίτίηθ οὐ ἐξ 
αἰορηφρηθηΐ ὈΥ (ἢ Ὀ]οοῦ οἵ .068μ8, δῃά μοί Ὀγ ἐπεί οὗ 
Ἀ}}5 αῃᾷ φολίβ, ΟΥὁἮ 800 οἱδοσ οὗ ἐπ Μοβαὶς γί 68. 
ΤΙ5 στρα ἰευζ νν48 56ῖ ἰουγίῃ, ραγέΐψ ἴῃ {Π 6 ργθβοῖ- 
ἴηρ οὗ Ρ4Ὰ] (γο δὲ 1 (ογ. 1, 8. βᾶγ8: “Ψψ6 ῥγϑᾶοβ 
ΟἾἸριδὶ στυριῆθα,᾽" δηά 34ὲ 1 (ὑὐοσ. 2, 2. “ (ο πον «6811. 
ΟἸεδὲ βηα ἢ! ςγυο 864), δῇ μαγίἐψ ἴῃ [16 Ἰνοὶν 
τεργοδθηίδίοῃ οἵ [86 ἀδβί!) οἵ Οἢεῖβὲ ἴῃ [Π6 Εὐυοδᾶ- 

Ἃ ΤΕ 8 ἠαείναϊ Ὦγ (Π6 ὥπθεῖ σαποτηρπίαίοτς ἔγοη φαὸς 8ηἀ καίνει». 
866 5080]. οὐ Ατἦδῖ. ΡΙμῖ. 571. δῃηᾷ ΟΔ}}. Ν. Α. 23, 6. τεξογγοᾷ ἴο ὃψ 
ϑοῃϊθυδη. [{ 6ῃοι]. βθαχ {Π6Ὼ {παῖ πον ΤΠπουρ τ (Π 6 6ν}] ννὰθ σοτὴ- 
τηυπϊοαῖσα τπτουρῇ ἢ 6 γέ; 85 86 γρεηΐϑ ἅΓ6 δα κὶ ἴο [δϑοϊηαῖα Ὀἱγάβ, 
8ὸ {πῖ {860 1.}} ἀονῃ ἴ(ο {6 φαιτῃ, πα Ὀξορίθο (Πεῖγ ραν. 80 ἢγ- 
Ῥογίιθ, οὐἰε δ. Βογρον. ““ Εδροίηθυα ργορηὸ ἀϊομηίυτ, αυἱ δἷς ἱπαρο- 
Ἀιπὶ διιιδηΐθδ 96 ηθίθυθ, οἴ ργρεῖρυδ οομ] 5, υἱ αὐ ὰ ἔογγαβ γε ᾷρρα- 
Γρϑηῖ, αυὰπι χὰ νεγὰ 86 Ὠαθεδηῖ. δ 450 γοίειβ ἴο ἃ. δίοσιιβ δή 
ἢ. ]., δπὰ (ὨηΚ8 (παῖ (15 πῆᾶν Ὀ6 Ἔχ ρ]αιποα ὈΥ ἴῃ τνογάβ8 νυν ϊοῇ ἴο]- 
ἰονν, οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς 1. Χ. προεγράφη. Βυλ 1 (δὶς {Π|8 ἐχ- 
οϑϑϊησὶνγ Ῥυεοδγίοι9; δὰ Κορμε γϑϑεςίφ ἀπ εἰογναῖίο οἡ Προ ῃ 
{9 ἸῃΤοΓρΓείδιίοη 15 ἑυυπά θά 858 νἱδίοηατυ, ἀϑάμοίηρ; [ἴ ἕο βάσκειν 
[{{ογ φάσκειν), εαυϊναϊεηῖ τσ κακολογεῖν, ἴο οσαἰμηιπίαίο, ἐπτψ. (866 
ἢϊθ δηηοίδιοη.) Βιιὶ {ῃε ϑιιῦ)εςϊ 18 ἴοῦ δχιθηβῖνα ἃ οὔθ, δῃηὰ ἴοο 
Ἱ1μκι|ὶν ουπηροίεα ἢ τῆς το] βθϑε οὗ [6 Αγροβίΐα ἴο 6 ἰγραϊεὰ οὗ 
ἴω {19 ρΙαςθ. Τὰ Αμροβιὶα (1 ἀρργεῆε) Ομἷγ τρεδὴβ ἰδ ἰη {16 
καρ φρώμςο, ἀσςοῖυο, πιο ΥΆΠν τα} Κ ψοὺ ΟὐΦΓ ; 328 ΠΟὨ)ΌΣΟΣΘ ΟΥ μιουμμίε- 
Ὀαρκα 0. 

28 ὦ 
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τίβδί.Ἐ δοῖηθ ᾿νου]Ἱᾶ αἶα ἐν ὑμῖν ἔοῦ ὑπὲρ ὑμῖν. Βαΐ 
εἰι1ϊ8 5668 νΘΓῪ ἤδιβι), ὯΔΥ, υηϑυιῃοιζοά : δηᾶ 
(δουρὶ {Π6 ψογάβ ἐν ὑμῖν ΤΏΔΥ ἢοΐ 866) ΠΕΟΘΘΒΑΓΥ͂ 
ψ1}} οἷς (ν δῆς 6 1 18 ΘΑ5Υ [0 δοσοιιηΐ ἴῸΓ {Π6ῚΓ ΟΠ}18- 
βίοῃ ἴῃ ἃ ἔν ΜϑΝ.; οτ. 8 ἴο υδγδίοπιδ, ΠΟῪ 816 1Π 
βιιοἷ ἃ σᾶ56 8ἃ8 (18 οὗἨ ηο δυυςβογιίγ), γοῖ Ὡοίῃηρ 18 
τηοτα Τγεαιιθηΐ ἴῃ ἰάϊοίοα] δηα ρορυΐαῦ ῬἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 
{πδῃ [18 86 Ὀοίἢ οὗἁὨ {Π6 ταϊδίϊνα δηά (ἢ6 ποιῃηϊηδίῖνα 
ον ψἢϊοῇ ἰἰ βἰδη45. 5661 Ῥοῖ. 2, 24. 

ΤῊὴδ οεἴδυδα τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι (τ ΘΓΟ 1 15 
ὨΘΟΘΑΒΆΓΥ (0 βυρευά ὥστε), (Ποὰρἢ γο]οοϊοα ὈΥ τηοϑῖ 
τοοθηϊξ οΓ 168, 15 ον ἀοίδπαρα Ὁγ Μαιπδί. 
1 5 νϑῦγ ψα]ϊ οὐβεγνθα Ὀγ Ποαάγ,, (μδὲ {ἢ 6ΓΘ 15 

ΠΟ τοοῦλ (ο οὐ)γοοί, [δι {18 15 Τ]ΘΓΟΪ δὴ αὐσιμηιοηξ 
ἐο ἐδδ ραδδίοηδ; [ῸΓ ἴῃ Ῥγορογίίοη το {ἢ6 αἰωδῪοίηρ 
8686 (ἢδν πδὰ οὗ {86 ἰονα οὗ (γῖβὲ ἴῃ βυθιηρ 
(0 σγυοϊηχίοη ἔογ τρί, ψουὰ Ὀ6 ἐπ γαϊ! οηδὶ 8686 
οὗ τῆ ΤΡ] ραίίοηβ {ΠῸΥ ΘΓΘ πη 6 Γ (0 ἢ! ἴο ΡΓΘ- 
βία ἢ18 (ὐοβρθὶ ρῦυγθ, δηαὰ [18 οδυγοὶ ἴγθα ἂπά 
ΔΡΡΥ." 
ῷ, τοῦτο μόνον θέλω---πίστεως ; ϑιδλ 584 0ΠΠ{πγπ8 

βοηξθητίδαι αι 8, ἐαβίθπι ἰδιιάδί 1ρ88π| (ὐδδίδσυτη 
Θχρογιθίδῃ αὐᾶ σοιϊὸ δβεϊγοης ὀαοοῖ, 88 οὔηριῆ 
1{{π|Ὶ ΤηΘη (18 πιιίδίοηθηι, οἱ, 61 οὐπὶ δος ογδΐ 
ςοπ]υηοῖβ, πιϊγαου]ογαπι οἰδοϊοηἀογαπι νἱπι οἱ ἔδου!- 
ἰαΐδπι 5011 πίστει ἄθθογβ. (Βογρογ.) 

Τοῦτο θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμών. ΤὨΐβ 56θη8 ἴο θ6 ἃ 
σοΟΙὨΠΊΟΩ ἰότηα (οὗ ψῇοἢ Υοί8. δά ςσεβ ΠΊΔΏΥ 6χ- 
ΔΙΏΡ[68), βρη  ν!ηρ, “ ἐπ δῆογέ, ἐο οπιξξ οὐΐον' οοπδῖ-- 
ἀεναἰΐοη5." Οὐ {6 τιρδηπίηρ οὗ Π6 ποχί ψογάβ 
{Π γα ἢ848 θδθθη πο 1Πἰ|Ὲ ἀϊβδγοηςα οὗ ορ᾽ηΐοη. [Ι͂ῃ 
ἀοιογϊηΐϊηρ {ἢ]8, 10 15 ῬΓΌΡΟΓ 0 δῆσαι Ψῇδί 18 
Ἰηθδηΐ ὃν ἐλάβετε’ τὸ πνεῦμα. Ἴδα δηϊθηΐς δηὰ {Π|6 
ΘΑΥΪΥ τποάθτῃ ΟὈπιπλοηΐδίοιβ, 885 Εδί., Μοῃοοΐ., 

Ἀ 80 ΟΠγγβῖ. ἂρ. οἷ: Καὶ οὐκ εἶπεν, ἐσταυρώθη, ἀλλὰ προε- 
γράφη ἑστανρωμένος, δηλῶν, ὅτι τοῖς τῆς πίστεως Ὀφθαλμοῖς ἀκρέ- 
βέστερον ἐθεώρησαν τῶν παρόντων ἐνίων, καὶ τὰ γινόμενα θεω- 
μένων. Ἐκείνων μὲν γὰρ πολλοι θεασάμενοι, οὐδὲν ἀπώναντο" 
οὗτοι δὲ ὀφθαλμοφανῶς μὲν οὐκ εἶδον, διὰ δὲ τῆς πίστεως ἀκριβέσ- 
τερον εἶδον. 
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ψογβι., Τιτίηυβ, ατοιῖ., αοιμασ, Ὠοάάν., δά, οὗ ἐπ 6 
Τοοθηΐ Οη68, Βοῦροῦ δηὰ δοδμοοίζ., τἱπἀογβίδηά 1 οὔ 
{πΠ6 Ποίὶν ϑρίγὶέ, δηὰ 118 νᾶγίουϑ ρΙδΒ δὰ σγδοοϑ, 
θοίἢ ἱπίθγηδὶ δηα δχίθγηδὶ, οὔ ΠΓΥ δηα οδχίγδοῦ- 
αἰ! ΑΓ, 80} ἃ8 ΓΘ (ἤθη ἔθη ᾿ῃ ΤΏΔῺΥ ὈΕ ΐΘνοΓϑ. 
δο ὙΤΠΘΟΡὮΥ. : πόθεν ἐλάβετε Πνεῦμα ἅγιον, καὶ το- 
σαύτην δύναμιν καὶ σημεῖα ἐποιήσατο ; Δῃηα (ἢ γΓΥ8. 787, 
1δ. εἰργάσασθε δυνάμεις πολλὰς, ἐπετελέσατε σημεῖα, 
νεκροὺς ἐγείροντες, λεπροὺς καθαίροντες, προφητεύοντες, 
γλώσσαις λαλοῦντες. Μοβί τοσθηΐ (οιηϊηθηϊδίοῦϑ, 
Ὠοινανοῦ, 88 ορρε δπα οβθηῃι., ἱπίογρτγεί 1 : “ πο- 
ὈΠΙΟΓ, ρογίδος ον 86} 016Π4]1 ἀροηάϊαιια γαῖῖο δὲ οοῆ- 
βυοίἶο αι 680 οἤἴξδβοίυβ ἀοσίγτιπς (ΟἸ γι βιίδηε ;" 
Βοῃ. 8,4. Τῆυβ Μογὺυβ γϑηοΓ8 : ““ βοϊδη ἰ8πλ ΓΘ. 
ἸΙριοηΐβ ἰηΐογηα βροοίδης,5, σα οἴδοι8 οἵ σοι 1 8 
Β 18." Αῃά 80 δικά ΧΡ δ᾽ ἢ8 : “Ὀδοδπθ γα (ἢ Σ8- 
([Δ}8 ὃ Ψ6ΓΘ γα δα πηἰ6α Ἰηἴο σονοηδηΐϊ ν]τἢ Οοά, οὗ 
Ὑ ΠΙ ἢ (6 ρΙ 5 οὗ (6 βρί γι Ψ6ΓΘ ἃ 80Γ6 (6ϑιΠΟὴν Ὁ 
ἼΠ15 1δϑὲ ἱπιθγργοίδίοη 18 ᾿πΠἀθθά νϑγῪ βρθοίουβ (88 
18 680 (ῃδὶ οὗ Μδεοΐίκη., ννῆο [185 ἤθσο ἃ Ἰοὴρ ἀϊ56ι}8- 
βίοη, {πουρὰ 1ππ||6 ἰο {88 ρυγροβθ); θυ. 1 866 0 
ΤΟΔ80 ἴο ἀεβαγί {86 ἤγϑί πηθηϊ οηθα δηά [ὯΓ ἴΏογα 
οοτϊηπηοη δοοθρίδίοη, ἢ] ςοἢ 18 (1 {Π1ηΚ) ῥ]δοβά ὑ6- 
γοπά ἃ ἀουθί Ὀγ {π6 ψογάβ οὗ νϑῦ. ὅ, ψτἢ τσ ῃιοῖ [86 
Ῥγοβϑθηΐς ἃ οἰοβεὶν Ἴσοπηθοίθα, ὁ ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ 
Πνεῦμα, καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὅμίν. ορρα ᾿πάροάή 
οδ]εςῖδ5, (δὲ 10 σδηηοῖ Ὀ6 δάἀπμοα, π1}]688 41} (86 
Οἰαίίδη8, ψπουξ ΔῊΥ οηα δχοορίίϊοῃ, θ6 βιρροδβοήά 
ἴο ἢανὸ τοοοϊνϑα {686 σθΒ. Βυῖ [Π6 Ἰοαγῃθα (οπι- 
τηθηΐδίος οχασρογαίθθ ἴΠ6 αἰ ΟΠ ᾿Π}ΘΟΘΒΒΆΓΙΥ.. 
ΝΟοίπίηρ; ἰ8 ἸΟΓΘ σομηπηοῇ (ἤδη ἰο ΡῬγΓοπουηςεα [ἢπὰΐ 1η 
ὥδῃογδὶ ἰθγ8 (485 1 οὗ αἰ) ἢ] ἢ 18 σοΟΠἢ 6 ΟΗΪΥ ἰο 
ἃ μαγέ. ἘΒγ ψα Ὠδοά ΟὨΪ ὕῦ6 υηβοιβϑίοοα [6 (ὐ4]8- 
εἰδῇ σἤγοι. Υοί 1{ 18 ποῖ αυϊ6 οἰδᾶγ ἴὸ τη6 ὙΠΘίΠοΓ 
1 παϊχῆς ποῖ θ6 τιηἀογβίοοά οὗ {ῃ6 (ἘΠ γΙβεϊδη σἤυγ ἢ 
ἰὴ ρσοῃογαῖ, ἱ. 6. γ (ἢ γί βιίδηβ; ἰπουρσὴ 1 τὐὶσῃς 6 
ἴγ6 σΠΙ ΘΗ οἵ βοὴ τῃϑθογ οὗ (ἢ6 σἤυτγοίθ8 οὗ 
Ζψεγυβαίθηι δπὰ (ογίηϊῃ, δηα ρϑυῇδρβ ἃ ἔδετν οἱϊδῦ 
σοηρτγοραίίοηβΒ. ΤὮδ ΑΡροβί]6᾽ 8 διρυιηδηΐ Ψψου]ὰ Πο]ἀ 
οοά δαυλ}}ν οὐ ἐἠαέ στουπά. Εογ 1 ΟΠΪΥ 8 σοπι- 
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Ῥαγάενοὶυ ἔθ τν6}] δι πηι σαϊοα ἱπϑίάπιοοθϑ οὗ {δ 
εἴὔοδογ οὗ πΠ6 ΗΟΙΥ δριγιῦ τὰ τῃ6 σοιῃμηιπηισδίσῃ οὗ 
50Οἢ ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΥΥ δηα πγδοιοι8 σἱϑ 88 ΨΈΓῈ 
ΠΘΝΕΙ ἱπηρατίοα, ψου]α ΡῈ 88 δαί βίλςϊοῦν ἃ ργοοῦ οὗ 
αἰ ἀϊνιηα οτσίη οὗ (ἢ6 το] ρίσῃ ΤΟΥ βυργρογίαθε, 485 
ἢ ΘΥΟΓΥ ΠΠΘΙΏΡΕΓ ΟὗἨ ΘνΕΡῪ σοηρτοραίση Παα γϑεεϊνϑεὶ 
ἐὨειη. 

ΤΠη6 ψνογἄθ ἐξ ἀκοῆς πίστεως ΓΘ νβΙΟυ }} 6χ- 

Ρἰαϊηοα. Βυΐῖ 1 να σοιιϑίἀον [δε 88 ἀπέ θεῖ] 8] ἔθ 
ἐξ ἐργῶν νόμου, ψΜ6 5841} ἢδνα ΠΟ ΓΟᾶϑ08 ἰο βὐστοία δὲ 
(ἢθπ. 6 δητδηΐβθ ον} 6 η}}} ἰθὸκ ἀκοῆς πίστεως 
ἴον τῆς πίστεως, ἐλ6 Οοδροί. [{ 15 ποῖ ὨδοθββάσΥ ἴῸὸ 
ΤΡΉΔΟΥ “Ἅ ἀοοίγιηδ, ΓΟΙ ΟΊ ΟΠ 5," 885 ΕἾΪδ888, ΤΙ τπῆϑῃ, 
Κορρο, ἀπά τηᾶπνΥ τηοήσδτῃ (ὐομηθδηϊαῖοΓϑδ ; 811}} [685 
1ο ἰακα ἀκοῆς ἴογΓ ὑπακοῆς. [{ 195 ρίαίη {πᾶὶ πίστεως, 
μεϊηρ ορροβϑὲ ἴο νόμου, τηϑὲ τηρδὴ ἐδε Οὐεροῖ, ἐδ 
Ολνϊδέϊαη τεἰϊ ἴοπ: δηὰ ἂἃθ 0 {8 ψογάβ δ θέ, ἐργῶν, 
ΔηΠ ἀκοῆς, (ΠΟΥ ἃγδ οἵ ργεαΐῖ ἕογοθ, δεῖ οἰ 6 Εγ βογνα 
(ο ογτηδιηθηΐ ἴΠ6 1ἄθα. 6 δχργθϑϑίοη τοογῖσ ο ἐδε 
ἕατο, 8 Εἰβανῃθγα υϑ6α ἴὸγ ἐλ ἰασιῦ ; 85 ἴῃ ἤσηι. θ, 89. 
ψ ΏοΓΟ, [ἢ {6 τπδηηθγ, ξαϊές 18 ὀρροβεά ἐο 16 ψοτῖβ 
οὗ [Π6 Ιανν. Ὅὅη6 δάἀηϊτίοπ 15 τηδάρ, ἴο πἰπὶ αὖ τῆ8 
παΐμγο οἵ {16 ἰᾶνν, ψηϊσῆ τοϊδίεα ΠΟΥ (9 τοῦτ δ. 
8ο 4130 ἀκοῆς 185 Δααδα ἰοὸ πίστεως Ὀδοαυδ6, 84 [ἢ 
ἈΡροβίϊβ βαγβ, ἤηι. 10, 17.ν [8:1 σοπιθῖῃ Ὁγ ᾿δϑσ- 
ἱπρ, '. 6, (α5 6 {π6ῆ δχρίαἰπ8) ὃ. ἐν πεασίηρ οὗ ἢὰ 
ψνοαὰ οἵ ἀοα ργοδομθά. ὴ6 βᾶπι|8 Ἔχ ργθββισηβ ΓΘ 
Γορθαιθά δ νϑσ, ὅ. 

8. οὕτως ἀνόητοι ἐστε! ΤΟΙ 18 ῥγϑαὶ δεινόρης ἰη 
(ἢ 18 οἶδιιβα, αη ἃ βϑρδοίδ! ν ἢ (Π 08 Βυϑρϑπάϊης; 6 ἵν Ὸ 
ΗΘ 6 ΓΒ οὗὁἨ {πὸ βεπίεποα δδοῖ ΟἹ δὴ ἱπιοιτομαίίοη. 
Α8 ἴο 106 πεχὲ ψογάβ, {Π6 δπίίθης Οὐομπτη Ὠ δίοΙ5 
αν, ΜΙ Πουΐ γθΆδοη, ἔθη ἐπιτελεῖσθε Ἰὴ ἃ ρειϑδῖνθ 
8656. [18 θεῖηρ Ορροβϑά ἴο ἐναρξάμενοι Βῃοτν8. {δὲ 
τὶ τηυβί 6 ἰάθη (88 15 ἀοῆς Ὀγ ατοῖ. δηὰ πισϑέ τπο- 
ἄθγη Οοιηιποηίΐαίογβ ϑίηδθ 18 {Ππ6} ἴῃ δὴ δεῖνα - 
46η86, 1.6. 85 ἃ ἀδροηεηῖ, (Δηά {Π|8 15 σσαηϊδηβησοα 
ὈΥ 8 Ῥᾶγδ!!6] ρϑββαρδ οὐ ΡΠ]. 1, 6., ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν 
ἔργον ἄγαθον ἐπιτελέσει. Εἰ 18 ρ]αίη (μὲ ἐναρϑάμενοι 
πεεῦματι ἷ8 ἴογ ἀρξάμενοι ἐν πνεύματι; αῃα ἐν τριιϑῖ Ὀ6 
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ἴοροδίθα εδῇεν σαρκὶ. ἜΠ6 νϑῦὺ ἐναρχ. 18 Βοπηθίϊηηοι 
864 ἴῃ (Π6 ΟΙά Τοδίαπιθμί, δὰξ ΝΘΓῪ ΓΑΥΘΙΥ ἴῃ (86 
ΟἸδββῖοαὶ νυ γιΐοσε. : 

ΠῚ 16 οὶ ἀϊδῆουϊς ἴο 566 δὶ 18 πχρδηί ΒΥ {6 {νο 
οὐδοῦ ορροβίί98 πνεύματι ἀηά σαρκὶ, ἴπ6 ἔογηηογ οὗ 
ὙΙΟἿ τηυϑί γοίογ ἰο 16 ρονθγῇι!!} μη 8 οὗ (Π6 δρίτιῖ, 
ΟΓΙΏΔΓΥ δη οχίγδογάϊηδγυ, ψὨοἢ (ΟἸ]ονοα θαριΐϑαι 
δηα (ἢ δἰησογα ργοίββϑίοη οἵ (88 ΟΠ χίοιίδῃ (δἢῃ. Β 
““ ρρποίμάϊηρ ἐπ ἐλ6 ἤοδϑὴ" 18 τλϑδηΐ, ἰακίηρσ ὕὑρ νἱΐ 
ἴΠο86 οχίθγηδὶ δῃηὰ ΠΘΒὮ]Υ ογάϊηβῃσθδ οὗ 1ῃ9 ΔῈ 
Μ ΠΟἢ ὝΘΓΘ ΠΏΘΓΘ [ὈγπΊ8, ΔηἋ ΟὨΪΥ͂ ἰγρίοδὶ οὗ (Π6 1ῃ- 
ἰδγηδὶ δῃὰ βδρίγιίυδὶ ρι8 οὗ 16 (σοϑρεὶϊ. [Ι͂ἢ σθ- 
ἔογθμσθ ἴο {πΠ6 ἄοι0]6 ορροβί(ἰοη οὗἁἨ πλϑπ 6 γ8 ἴῃ (ἢ 8 
ϑϑηΐβθηςθ, Βογρογ ποίϊσββ δὴ οὐβϑαγνδίίοη οὗ Κορρθο, 
Ὠδιηγθοὶν, [πὲ δῖ. ῬΑ], ψ ἤθη ᾿ὶῈ ρυΐ8 {ὑ)ἴΠοοϑ νογθ8 ΟΥΓ 
ὨΟΌΏΒ ἰῇ Ορροϑίϊ[ἰοη ἰο δδοῖῦ οἰἴἤογ, οἴθῃ δ5οῦθ68 ἃ 
ὨΟΠΟΩ (0 ομο οὗ {6 Ορροβί(οβ ἡ μοῦ 1{ ἢ88 ποῖ οὗ 
1561 ἀχοθρί ἴῃ {86 ορροβίίοη ; 8ηᾺ ἴδι18 6 ϑ6σοι 
τηοάδίο8 (ἢ6 βἰρηϊβοαίίοη οὗὁἨ οἠβ ο (δὲ οὗ εἴθ 
οἴου." 1,Δυπε 98, Μοϊάφηδδιυοσ, δηά Ετγηββίϊ, ἤθ ΓΘ 
[ΔΚ6 πνεύμ. ἴο τηρδὴ ῃ6 Οοσροί; δηα σάρξ. (ῃ8 [ΔΓ 
οἵ Μοβοβ. Βιιέ {Π|8 18 χοϊῃᾳ ἴοο Ἀγ; βΒῆ06 6 οΔΠ- 
ποῖ ΒΌΡΡοβα {πδὶ ἀηγ δὰ ρσοῇβ οὐδϑὺ ἰο [(ἢ8 «6. 18ἢ 
αι. δοίη δῃίϊοηΐ δηὰ τηοάθγῃ (ἰοπηπηθηϊϑίογβ 
(δ ηΚ {πΐ [6 Γα 15. ἤθγα ἃ πῃιϑίδρῃον (αἴθ ἔγοη τῇ 8 
ΓΟΘ ΟΟἸΓΒΟ ; ΜὭΪΟὮ 18. ργοῦδο!ν ἴγὰθ ; ποι ρῇ ϑγη6- 
81.118 ΒΘ6ΙῺ8 [9 αν (Ββουρπί ἰζ 8 τοι ΘοίμτΆ] πηρίδ- 
Ῥίον, 88 ἴδ 85 ΟὨΘ ΏΔΥ Ἰυάσα ἔγοηι 8 ραβϑᾶρα οἰ θὰ 
ἔγουυ ἢ Ὀγ είδ., τοῖς ἐνηργμένοις πρέποντα ἐποικοδο- 
μούνπες; ἀη. Ὑ ὨΙοἢ δ6 ΔΡΡΘΆΓΒ (ο ἴᾶνα ῃδἀ [ἢ 6 ρῥγϑβθης 
Ῥδ388 98 [ἢ Π]ΠΩ, 

4. τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῆ : εἴγε καὶ εἰκῆ, Οὐ {86 1Π- 
ἰογργοίδίίοη οὗ {686 ψογβ [88 (ὐΟπηπθηίδίογβ ἃΓ8 
αἀἰν!464 ἢ ορϊηίοη. Τα ᾳιιοδίίοη ἡ ὑῶν Θῃίίγεν οἢ 
{μ6 εἰχηϊβοαίίοη ἰο ὃ6 Δχοα το ἐπάθετε, ψνῃ]οἢ 8}} 
(86 δοίθηΐ, δῃηὰ 8411 ηοάργη 1πιθγμγθῖθγα ὉΡ ἴο (ἢ8 
οἰσηθοιί οδηίαγυ, ἰακα ἴῃ ἃ ὑδα 56η86, υηάογ- 
βιδλθάίηρ ἰξ οὗἩ [π6 ρογβεου!οῦβ δηά αἰ] ου 165 (ΒΟΥ 
δά βυθοτεοα ἴῃ δηξθείηρ οἢ [86 σοιγδθ οὗ (Πεἰν (Δ γΙ8- 
δι) ῥγοίδεβίοηῃ. ἡ {86 σοηίγαγυ, [ΠΠ 6 τΏΟΓΘ τηϑάθγῃ 
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- Γ(οπηπιθηϊδίοιβ, ἃ8 Ηοιθογρ, Αἄδιη, δηά ϑίαγοκ, δηᾶ 
Αἰπχοϑὲ 4}} [Π6 τϑοθηΐ Ὁη68, 8ἃ5 Κγρκο, Ἐοβθῃμ., 
Ζδοῆδγα8, Κορροθ, Βογρογ, δομιθυβηθγ, δηα οἴ 6 ΓΒ; 
Χυδιπἰὰΐη (ας 1 15 ἴο θ6 ἴδκθη ἴῃ ἃ ροοά 8686, δηά 
υπἀογβίοοα οὗ ψῇηδί ἱπηπηοάϊαίο νυ ργθοθάθϑ, πδπλοΐυ; 
1116 δρὲγ» ἐμαὶ δίοδοὶπρσο ΠΟΥ Δα τεσοῖνεα. Απηά {ἢ 656 
(ὐοππιοηἰαίοτβ ἢᾶνο ργονθα ἰμαὰΐ πάσχω 15 δε ὈΥῪ 
{1Π6 Οτοοκ Οἰαϑϑιςδὶ νυ σι θγβ 1 ἃ ροοα 8686 ἃ5 ΜῈ7]] ἃ5 
ἃ θα οὔθ. Βιιί (18 18 δἰ πιοδβί αἰνναγβ ψ ἢ (6 864α]- 
(ἰοη οἵ βοπηδ ρδγίϊοἰθ : 88 εὖ, ἀγαθὸν, οὐ {6 κΚὸ: δηΐ 
ΠΟΥ ΟἹΪΥ δά ποθ οη6 ἰπβίδηςα Οὔ ἢ}18 (Δηά (πδὲ ἀουδθῖ- 
{11}, σοι (Π6 ΟἸαβϑϑίοδὶ ψυγιῖθῦβ, δηἃ Ὡοΐ Ομ ἴγοηι 
116 δογρίαγαϊ ομθ8. δ ]Παγθαβ ᾿πϑίδηςοβ οὗ πάσχειν 
ἴῃ ἃ δααά 856η86, δηῃά τυἱέλομέ (6 δἰαϊζίοη οἵ κακὸν, 
κακῶς, ΟΥἹ 6 Κα, νϑὺν οἴϊζβη οοσιῦ ὑοῖἢ ἢ {Π|Π6 
Οἰαβϑίοαὶ δηά 6 δετγιρίαγαϊ ψγιῖοσϑ. δὸ Πϑιῃοϑίῃ. 
ς. (οποη. ὑβρισθεὶς, ὦ ἄνδρες δικασταὶ, καὶ παθὼν ὑπὸ 
κόνωνος τουτουΐ τοιαῦτα᾽ δἀηὰ Ιποίδη ἀ6 Ογῃη. 18. 

ἄγην τοσαῦτα πάσχοντες, 866 ΟἿ [ἴῃ ΕἸ5η6Γ, Βοβ, 
δη οι. Αμὰά 8ο Μϑεϑαιῖῖκ ὅ, 26. πολλὰ παθοῦσὰ. 
Μαῖῖ, 16, 21. πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων" 
27, 19. πολλὰ γὰρ ἔπαθον δι᾽ αὐτοῦ" [κε 18, 9. τοιαῦ» 
τα πεπόνθασιν, ἀπ οἰβοανῆογο. Ϊῃ Μαίϊ 16, 921., 
1 Ῥεῖ. 4, 190.. ἴἰ 15 υβ6ἀ οἴ ϑυϊδειηρ ραγβθουζίοη. [Ἃ}ἢ 
ἃ δαά 56η86 ἴῃ6 ψοτγὰ ρεγροέμα{ίψ οσςυ!8 ἴῃ δέ. Ῥβι}}}5 
ΨΓΠΙΉΡ8, δυο ἱπ α ροοά οὔθ. “Γἢι5 {Π6 παν ἰηΐοτῖ- 
Ῥτγοίαϊτίοη ἰ8 γοία θά θοῦ ὈΥ ροβίτνα δηὰ ὈῪΥ πορϑίϊνθα 
ΔΙθβυϊηθηΐβ, δηά (ἢ6 σοπιηοη οηδ 18 υπἀουθίσθαϊν ἴο 
Ὀ6 τϑίδι θα, Θϑρθο δ! νυ 85 10 γ16}45 τηϑηὶ δβι}]ν ἃ Ὀθεῖογ 
86η86, Δη(4 18 ΠΊΟΓΘ ἄφΊΓΘΘΔὈ16 ἴο (Ππ 6 βίγ]6 οἵ δέ: 3Ραδυὶ!. 
ΤΙ Αροβιῖθ ἀϊνθγβίῇθβ {Π6 δγριτηθηΐ, ἔγϑί Ὀγ δβικιησ 
ψ Π δῖ 6 τ, δἰϊον ροββαβϑιηρ 8βι6Ϊὶ ῃΙΡἢ δηὰ ἀἰβιϊηρυ 5ῃηδά 
δρὶ ἐμαί σγαοσθς, δΔηα 80}14 θεηοῆϊβ, {Π6ν ψ}}} ἰδ Κα τὶ 
ΨΠ ΠΠΘ ΓΘ δχίθγηδὶ Γἰΐθ8, οἡἱν ἰΥρίοδὶ οἵ ἴδηι ; 4. ἀ. 
“6 3}8}} (Π6 δοποβές γε αν τγϑοθῖνθα ὃγ {ἢ6 Οο8βρεὶ 
6 οπδηρθά ᾿ηΐο δ σογθηοη 5 ἢ Τηδθη 6 
ΔΡΕΪΥ 8110) οἱ Π8 : ““ Αηά 80}.4}} {Π6 αἰ οιμἑέϊος ἀνὰ ρεν- 
δοομέϊοηδ γ6 Ὦαν6 ὉΠαΘΓρΡΌΠΘ πῃ ογαθι ἴο δἰίδίη {656 
δ] βϑίηρβ αν 66 Ὁπαθγροηθ [ἢ νη ὃ" Βοβίάθβ, 
(68 ννογ8 Το] ον ηρ, εἴγε καὶ εἰκῆ, ἂτ6 ἸΏ Π}ΘΙΥ ΠΊΟΓΘ 
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Ἀρροβίίς οἡ {π6 σοπηηοῃ ἰπἰογργοίδοη {88 οη. (ἢ 6 
Ὠδν ση6. Τῇ Ὀγαονιν οὗὨ (6 Θχργοϑϑίοῃβ εἴγε καὶ 
εἰκὴ ψὰ8 οσαυβοά ὈῪ (ἢ6 ἀδ᾽Ισαον οὗ (ῃἢ6 Αροϑβί[6. 
ΤὮδ Ψογαβ ὨΘΟΘββάγΥ ἴο σοπιρ δῖα {Π6 5686 8.6 Θϑϑιγ 
ΒΡΌΠ6α ἔγομῃ {6 οοηϊοχῖ, δηά 16 παίυτο οὐ {ῃ6 
80]6 οἴ, 1. 6. “1Γ ᾿Ἰπαδϑρά γα ν}}} “δοΐ 80 ἃ8 ἰο ἤδνθ 
βιι ἢ εγεα ἰΠδιὴ ἴῃ ναϊη.᾽ Α5 ἴο {6 (ΠΠου 168 δά 
εν}}8 Δ ἀρὰ ἴο, ναί, 1 ψουϊά 85, 18 80 ρσόῦ8 6 
88 ἴδ. {Π6 } βῆου]α ἤᾶνα βιῆδγοά ἰδ Ὅἥεγα δον 
ἰο θ6 Θχθιηρῖ ἴγομῃ (ἢ8 ἐγίαῖ8 πο ἢ ἱπνδι Δ Ϊν δἱ- 
ἰδπαἀθ {Π6 ρῥτγοΐββδίοη οὗ (6 (ὐοϑρϑὶ δνϑῦὺ ΨῇΘΓΘ, 
δηὰ οὗ ψῃϊοῆ ψὸ ἀνα βυοὶι ἔγοαιθης τηθηζίοη οὐ 
ΔΙ] υϑίοη 1η ἴπΠ6 Νὸν Τοβίδπηθηςὴ 

[ΙηΔορά, τὴ6 πον ἸηἰοΓργρίδιϊοη 18 80 [τ- δορά 
δηὰ ΠἸριἃ {πὰῦ ποί 4}} {πΠ6 ᾿δαγηΐϊηρ δηὰ ἱη ρθη 
ψΠ]σἢ ἤᾶνα Ὀδοη δχραπάρὠ ἴο {16 6βϑίδὈ 8 πγδηὶ οἔἁ 
1 Ὁγ Κγρκο, Κορρε, Βοῦρογ, δηᾶά οἵμϑγβθ (νδοῖθ 
τηλίζοΣν 1 πηιιδί οὔ), σΔ τη8Κ6 ἰ ανϑη (ο]θγαυΐθ. ὑ- 

ὅ. ὃ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ Πνεῦμα---πίστεως; ΤΠΘ 
Αροβίία. ποὺνν ργοσδὸαϑ (ο γϑϑιηθ [Π6 βαδ]οο οὗ νθ 1. 
2, Τα οὖν 15 ποῦ ΠΟΓΟΙΥ ἰγαηϑιίνο (45 Κορρα ἰγϑαΐβ 
10, θυῖ (1 {τΠ|η1Κ) βογνθβ ἴθ 8 δρϑῃδίθρβίβ; 88 ἰῇ 
Ἐρῆ. 4,1. 1 (ον. 8, 4., δὰ οἴξη; νϑῦβ68 8 δὲ Φ ρεΐϊηρ 
Ρᾶγθηϊ μοιῖοαὶ. ᾿Εἰπιχορηγών 18, ὈΥ 8οπι6 (οιηπηρηία- 
ἴοΓ5, ἃ8 Κορρθ δῃά Βογροῦ, γορᾶγάβα ἃ5 ἃ ρϑγί!ς!}]6 
Ῥυΐ ἰοῦ 4 ἢηϊίθ νϑῦρ, ν τ τ[Π6 61110818 οὗ ἦν. Βυ τς 
866Π15 ΤΟΥ ΓΟρ ΪαΓ, ἀμ ἈργθθϑΌ 6 ἴο 1Π6 βίγ]6 οὔ 1ῃ6 
ΑΡροϑβί6, ἴο τερᾶσγὰ (ῃ6 βθῃΐθησθ 8ἃ8 δΙΚὮΪΥ 6]}]ρΡι168], 
Βοιῃθίίηρ 1ἢ ἴῃ6 Ἰα(ίοΓ πηϑῆρονῦ ἐξ ἐργών---πίστεως 
Ὀεΐηρ ἴο Ὀ6 ΒΡ} ]1εα ἔγομ {Π6 ἔΌΓΠΛΘΓ ΟὮΘ, ΠΔΙΏΘΙΥ, 
ἐπιχωρήγησε ἴτοῃι ἐπιχορηγῶν, ΜὮΪ ἢ 18. {{Π} 6 ῥΑΓΙΓΟΙρΡΙ 8 
ἐπιρογζεοί, ποῖ ῥγαβθηΐ, δηἀ ἐνέργησε ἴτοηι ἐνεργῶν. 
ΤΠ ἴθγ ἐπιχορηγεῖν 18 πο (48 ΒοΥρΡΘΙ σοηβι 6 γ8 1) 
{Π6 βαπΊ6 ΜΙ ἴἢ6 5102016, θυζ (6 ἐπι. 88 δῇ 1πἰ6ἢ- 
βΒῖν6 ἔογσγοθ. [{ 15 οὗ πῆογθ ἱπιρογίδησθ, ἤόοννανογ, ἰο 
αἰζοηά ἰο (Π 6 86η86 οὗ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν, ψ Ὠϊοῇ 
411 16 δπέϊθπέ Οοιηπηθηίδίοῦβ τσ ν ἀπάοτβίδηα οἱ 
[Π6 Βυρογῃαίυγαὶ δηα πηϊγδοιΐουϑ ρ᾽ 18 οὗ {Π6 Αροϑ- 
(0115 ᾶρθ6. Νὸογ ἀο [ἢ8 τηοάδγῃ (ὐοιημηοηϊδίοσϑ ἀρ ηΥ 
ιἰ18, δοπὶθ τροθηΐ ΟἾΘ5, ἤοΟΟνΟΓ, 85 ΚΟΡΒΘ δηά 
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ἨΟΒΘΏΠ1., 480 Γ06 ἴο {Πα ἐν (ἢ 6 8686 ἐπέο7, Ταηἀφεης 
“« φαΐ ρμεαίγαν!( τηϊγαουΐα ;" σψηϊοἢ ψου ἃ τεονα (86 
τηὶγδο 5 ἔγοιι (6 σαίαέϊαπα το Ῥαιιζ ἢϊτ86 1, οὐ οἵπος 
Ἔρι τε Βυὲ (45 Βογρογ, ψο τ͵δ8 [δἰ ἢ ἱποϊηθὰ ἰο 
δάορι (ἢδὲ ᾿ποτργοίβδιοη, δοκηον]θαρε5,) [ἃ 15 ὈΥ 80 
ὨΊΘΔΠ5 ΔρΊΓΘΟΘΔΌΪΕ (0 ἴΠ6 οσοπΐϊοχί. ““ 6 Αροϑβί[β 
(88 8 με 18. ϑρεακίηρ οὗ ἰῃ6 σρέγ ταοοινθ ὈγῪ {86 

Αἰ δίδῃ5, οοη]οϊηθα ψΠ (ἢ 6 ρον Ὶ οὗ ψογκίηρ μ]- 
ταοΐθδβ, οσ (ἡ ἢ] οἷ 15 ὭΊΟΓΟ ργοθ4]6) [Π6 πνεῦμα τηυβέ 
6 Πογα ἰδἰζκθη ἴῃ {ἢ 8βδη16 8656 88 δί νϑγ. 4.; ἐποιυρἢ 
(Π6 ἔογοθ οἵ (ῃ6 πνεῦμα ἴθγα δί, Ῥαὺϊ ἔγίμοΥ ἄδθνο- 
Ιορεβ, ψ ἢ θη ἢ 6 τη |κ68 τπθηςῖοη οἵ 108 ΡΓΪΠΟΙρΑ] χάρισμοι, 
Ὡδιηοῖν, (Π6 νοιϊκίηρ οὗ πι|γ8ς168. 1 πουϊὰ βυρρεϑὲ 
αποίδεν' ὑτοοῖ, ἀδάμιοςεα ἔγοῃῃ [ἢ 8118 ἰοαιοπάϊ, οἵ {Π|6 
{ῸΠΠῊ 7 οὐ τῆ6 ἀθονβ ἱηἰογρτγοίδιίοη. [{ πηδὺ 8αίδ Υ Ὀ6 
δββογίϑα {Ππὸΐ ἐνεργεῖν ἐν ὭὨΘΝΟΙ τηθ8η8 ρμαΐγαγ ἑπέον", 
οἰπογ ἢ (ἢ 6 Νον Ταβίδιηθηϊ ογ (ἢ ς (]αϑβίοδὶ υυγὶ [6 Γ8 : 
ΜὨστοδβ, ποι ρἢ 11 οἴνθη οὁσσιγϑ ἴῃ δογρίαγα, γαῖ δὲ 
15. αἰ νσαγβ ἴῃ [Π6 86η86 οὗ (ὁ ΨοΙΚ ΟΓ ργοάυςε οἴἴἶδοίβ ἐπ 
ΔΏΥ ΟΠΘ, Δη(ἃ Αἰπιοβῖ Αἰ νΑΥ8 πὲ αομέοιδ Οη68. ὅ0 Μαῖίί. 
14, 4. αἱ δυνάμεις ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ" δΔηά Ματῖ 6, 19. 
ΔΌΡΓΔ Φ, 8. (γεγο 8566 (Π6 ποίθ.) 1 (ογ. 1Φ, 6. οἵ (9 
δ ροτγηδίῃ 8] ρ᾽ 8. ὅ.66 480 1 1685. 2, 18. 2 ΤΉ 688. 
ῷ,. 7. Αῃά πυμλοῖοιβ ἃγο [Π6 ρᾶβϑαρθβ ΨΠΘΓΟ ἐν [0]- 
Ἰονίηρ; ἐνεργεῖν ΒΙρη δε ἑη, ποῖ ἐπέεῦ, [{15 ΓῸΪΥ σθ- 
τ ΔΓ ΚΕ ὈΥ Βογροσ, (Πα [ἢ 15, Δ ἃ ΟΥΠΘΓ ϑιιοἢ μασϑαρθΒ, 
ἔῃ ψῖοι (ἢ6 ΑΡροϑβι168 τγδκο πιθηϊοη οὗ τ γδο 68, οὗ 
ψΠοἢ (ἢο856 (0 Νἤοπὶ (ΠΟΥ Ψγοΐθ ΤΘΓΘ ὙΠ Ώ68565, ΔΓΘ 
οαἰουϊοϊοα ἴο Ρον ΓΙ} } Υ 69 4015 δά σοπῆτγι [Β6 ἀϊ- 
γἱπδ οτἱρίη οὗ (6 ΟΠ γΙϑιίδη γε! ρίοη. ((οιηραγο 2 (οσ. 
19, 19. 1 Τἢοσδεα. 1, ὅ. 41.) Βυῖ τ {18 Ὀ6 (Π6 οδϑ6, 
Πα τι ψγὸ ΤΠ οὗ (μς μά σηεδηξ οΥ (Π6 ἐπέθη- 
ἐΐοπδ οὗ ἰῃ096 ψῆο (848 πχοδὲ γθυθῃΐ ἰογείβη Οοιμηδη- 
(ῖοτγβ) ἢδνθ {6 ἰδιλθγν ἰο δάορί τιοάδβ οὗ 1ηΐἴογ- 
Ρτγοίδιίίοη ἀδϑίγιοσίςνα οὗὨ {μΐϊ8᾽ ρἱοτίοιιϑ ονϊάθηοα οὗ 
1π6 (τυ οὗ [6 (ο8ρ6}" 

6. καθὼς ᾿Αβραὰμ, ἐπίστευσε τῷ Θεῷ, καὶ ἑἐλογίσθὴ 
αὐτῷ εἰς δικαιοσύνη. Τὴ6 Αροβεῖδ πον δαάυοββ ἃ 
ΠΟῪ ἀγρυμηρηῖ, ἀοεινεοα ἴγοῖῃ τῃ6 ἔδει οὗἠἨ ΑΡγϑἤδη), 
νοΓ, 6---19., δυοῖ ἃ5 νγᾶβ οα]ουϊαιοα ἴο ῥγοάμποθ τηοἢ 
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οὔδβοὶ οὐ {π6 96 ν»79 δηὰ υἀδίΖοιθ, δίποο ΑὈγο δι Ὑδὲ 
ἴα δυΐδῃοσ οὗ {πον ἠαίίου, δὲ ςοἰερταϊοα ἔοσς {πῸ 11}- 
Ἰυβίγίουβ ῥγοοίϑ ἢ ραν οἵἉ δ18 (αι : 88 18 ἐουπά 
οὶ ἕτοια ἴπΠ6ὸ Νὸν ΤΓοϑίαπιθηϊ δηὰ ἴῃς ΠΔΡΟΙ ἢ σα] 
ὌΙ[6Ι5. ὅ66 οι. 4, 8. .42109 2, 23., δΔηά ἴδ πΠοΐο8 
1Πογε.Ἐ Τα Ραϑϑαρὸ πεσγὸ δή ἀιορά Ὀγ Ῥαϑι] ἰ5 ἴτοΡα 
ϑδη.]1ὅ, 6. (δεσοταϊηρ ἴο (ἢ δερί.), γοίῃ ψῇ]ςἢ ἴτ ΟἸΪΥ͂ 
ἀονίαίο ἴῃ τ[ἢ6 ἰγδηβροϑί ΠΟ οὐ ἴῃ6 ψοσγα8 ᾿Αβραὰμ, 
αηὰ ἐγίστευσεν. 16 Ηερτοῦ 15 85 [Ὁ]]1ονν8: ΚΕ 
ἋΔ: δι ΓΔΌΤΤῚ ΓΤ. Ὑὴο δερί. βεθ τὸ ᾶνθ 564 
1Π6 μαδεῖυε ἴος τῃ6 »εὐάμΐε ἐλογίσατο, ὙὨϊΟΙ, {{|6 
Αροϑίίς δἀορίϑ' Απὰ β8ὸ {μὸν ἤᾶνα τοηδογοά {πὸ 
Ῥαϑεῖνα ΌΓΙΓῚ τη ΡΒ. 106, 81. ὈΥ {Π)|6 ραδϑῖνα ἐλογίσθη. 
δοο ϑαυγοηῇ. βιβλ. κατ. ἡ. 446. 
Νον {Π6 οσογγοβροηάθηςσθ δηά δργθοιηεῖ οὗ (δ6 

ἐλῖι ἢ αὐ ΑὈτγδῆδηι τες πα: οὗὁἩ ΟΠ ἰδ 88 σοηβ 5.8 ἴῃ 
τη ϊ5, [Πδὲ οαοῇ 15 βῃονσῃ ὈΥ σοηῆάρφηςε ἢ (Π6 Ὠ᾿νὲη6 
Ῥτοαιϊδοβ. ΑΡγϑδῆδῃι ρᾷν ἃ ἀοι]ε δηὰ 1ΠΠπ|ϑί σίου 
Ῥτγοοῦ οὗ ἔδιε ; 15ῖ, ἴῃ σθροβίηρ ϑηϊγα σρῃβδδηςα 1ἢ 
{π6 Ργοιηῖεα οὗ Οοαἀ {παῖ ᾿ἰ 5Βῃουϊά ἢδνα οβδβργίηρ 1ἢ 
δχίτγεμηα οἷά δρῈ. (ἀθῆδββ. 1ὅ, ὅ ὃ. 6.) Φαϊγ, ἴῃ ποῖ 
Πιοϑιἰδιΐηρ; ἰο 5δδουῆρα (ἢ “1 ἃ οἵὗἨ Πϊ5 ἀρε, δῃα βουΐοθ 
οἵ δ᾽5 ἤοραβ5. (ὕδη. 22. .981|6ὸ5 2, 21---ὁ6.) Ηδξπσθ ᾿ 
{ῃ6 Θχρτγαβϑιοηβ οὐ δί. δὰ] δῃὰ δι. }41π|68 δΓ6 ΘΆ5Ὺ ἴὸ 
θα τεοοηςοά. δῖ, Ῥδὺ] βρεακβ οὐ ἴ6  ου ἌΡ ονὶ- 
ἄδηςοα οὗ ΑὈτγα δ 8 ἕαϊ ἢ ; δὲ. 94η169, οὗ (8 ἐαέέεν, 
᾿ΩΔΘΙΒΈΌΘΗ ἐ5 ἐῤὲδ ψὰ5 βΒῆονσῃ ἰὴ ἀἐδοάώσ. Οὐίῃς Οὐνίον. 
ἐαη ἰαὶϊ ἢ ψὸ (γοδίεα βδιρια 2, 106. Ἅ,6 ρτϑηΐ [Πδς 
ἐδο ἔοσοα οὔτῆο ρἤγαδβδα λογίϑεσθαι εἰς δικαιοσύνην ἴ6 ποῖ 
ἴο 6 ἔογιηθϑὰ ἔγοιῃ {Π6 σοιηηοη ἀοοσίγηδὶ νογ 8; δίηςθ 
1816 ρἤταβο, υβεὰ οὗ Αὐτγαΐαπι θὰ Ριπθἢδβ (αδη. 
βυρτγα, Νῃ. 25, 11 ὅς 122. Ρ9, 106, 81.) ςδηποί, ν|}}- 
οὔἉῇΊ͵ στόαϊ Παγββηθδ5, Ὀ6 ἱπίετρτγείϊδα οἵ ψδαῖ 1ἢ τὴ8 
ϑοιοοῖς 18 φα θα 2ωδέγοαέίοπ. Ὑαῖ ᾿ς τηϑὲ ποῖ 6 

Ὁ “}ῃ οσγύετ ἰο δεῖ (86 τνεϊρϑι οὗ 8... Ραυ} 8 ἀγρτιυλθηῖ, νὰ τϑιιϑὶ 
Ὀεδν ἴῃ τὐἱμὰ ἴμδὲ ΑὈΓΔΏδαλ ννὰ8 γι8ι16 6 Ὦγ ΚΆΣὮ ὄνεὴ Ὀεΐογε 8 
εἰγτουτηοίϑίοη ; Βο ἴπαὶ {παῖ ννᾶ8 οὗ πο Ἰῃηοϊωθῃϊ ἴο ργοσυγα δΐπὶ {116 
ἔλυουγ οὗ σοι ; 8385. ἴπεὲ Αροδῖϊβ }ΠῪ δμονβ αἱ οι. 4. Απὰ (Π6 
δαῖῃδ {ἰδηρ; ἰ5 οὐθεενεά ἴῃ Δυ9ῖ, Μαι γ᾽ 16]. οὐτ Τιγρῆ, Ρ. 840. 
ΤΕΣ] Όγ." (Βογρει.) 
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σοῃοϊυάοά, ᾿πδὲ 859 {ἢ δικαιοσύνη οὗ ΑΡΓΔΏΔΠ), δηά 
ΡΙΠ6}148 18 πού ἴο θῈ υπαοτγβίοοα οἵ (ἢδ Γαπιἰβϑίοη οἵ 
Β1η8, 8ηἀ {Π6 οοηβοαποηΐ οβίοναὶ οὗ ὑεηθῆϊβ, παὶ- 
ἴπον ἄοοθβ {{|| Ολγέδέϊαπ μϑέϊ οαξίοι ΠΟ Βι5ῖ 1) ἴογ- 
σίνοϑηθ88 οὗ 5ἴη5, δηά σοηβθαιδηΐῦ δοσορίδηςα πᾶ ἔδ- 
᾿ἰοϊγ νι Οοά. Ἐογ 89 (6 “αἰ οἵ ΑὈτγαἢαπὶ 18 
ΝΟΙΥ ἀϊβδγεηΐ ἔγοῦλ Παΐ οὗὨ (ΓΙΈ 148, 80 ἃ150 γιὲ 6 
{π6 γεδεϊββοαέϊοπ ρτοσοράϊηρ ἔγοιῃ {Πθ πο 6 θ6 ἀἰἤδγθηϊ. 
ψυ τη6 Αροβι]θ ἴπ6 ἔογςβ οἵ (6 ψογὰά ἢδ5 στϑδῖεσ 
δχίθης (ἤδη νυ Μοβοϑβ. (Βογρθι.) 

Τῆδ ρῃγδ86 λογίϑεσθαι εἰς δικαιοσύνην 18 οὗὁ [ἢ 6 88 Π|6 
βρη! βοδίοη 88 δικαιοῦν. ὅ866 Βοιη. 4, 2. σοπῃιραγοά 
ψ ἢ 8. 80 8180 {ΠΥ 8.6 ἱπίθσῃδηρσρα ὈΥ “8168 2, 
4] ὃς 28. ἘὸῸγ ποιίῃογ ἔγοια 118 ἴθγηι ἰ8 (ἢ 6 ποιοῦ 
οὗ αἰυϊπο αυοιν ἀλη σοηπβοαυσηΐ δεπεβία ἴὸ Ὀ6 οχ- 
οἸυάοά. ΤὨι8 “4π|65 (ΒυΡΓ8) σοη)]οίῃβ {Π 6 ρἤΓ4568 
ἐλογίσθη αὐτῷ εἰς δικαιοσύνην Δηα φίλος Θεοῦ ἐκλήθη, 
οὗ ψ]] ἢ Οὴα 15 δχρίδηδίογσυ οὗ ἴπ6 οἴδογ; δηά δἱ 
νον, 9ὅ. 6 δ(ἀ5 : ῬΡαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἐργῶν ἐδικαιωθη" 
ψ ϊοἢ πογάβ ἃγο, ἀουθ]688, ἰο ΡῈ οχρίαϊηθα οὗ τΠ6 
δοηοβές Ὠοἢ δοοτυρά το αθαῦ. ὅ66 208. 2, 6. 
Αρϑδίη, ψῆθη δὲ οι. 4, 8. 16 Αροβι]ῖα δα 5διά 
ἐπίστευσε---δικαιοσύνην, ἢ 8] 9, ἃ νΘΓ. 4. τώ δὲ 
ἐργαϑομένῳ--- χάριν, ἃ δ θ τ να τ (Δ Κθη ἴσο 8 ψογῖ- 
ΤΩΔ ἢ 5 ψᾶ 068, ὨΙΟἢ 18 Δρρ δα ἰο ἴΠ6 δἀνδηΐαροβ δηά 
Ὀαπϑῆϊβ σοημβοαυθηΐξ οὐ {16 ἰδῆ οὗἨ ΑὈγαῆδπη. ὅδὸ 

Ηδ660.1], 7. κατεσκεύασε κιβωτὸν εἰς σωτηρίαν τοῦ οἴκου 
αὐτοῦ----καὶ τῆς κατὰ πίστιν δικαιοσύνης ἐγένετο κληρονό- 
μος, ὙΏΘΓΘ σωτηρία ἃῃὰ δικαιοσύνην ἀοποία ἐδδ ϑαηι 
ἐλίπαᾳ. (Βοτροτγ.) ' 

, ἤ. Τῦθ Αροβῖ]6 (45 Οἢγυβ8. οὔβογνεβ) ΠΟΥ Ῥγον68 
118 ἔγοτῃ (Π6 ἰδϑίϊμηοηγ οὗ {ἢ6 Ο]ὰ (ονεμᾶπί. Γι 
νώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὗτοι εἶσιν υἱοὶ ᾿ΑΡ 
“ Κηον γ6, {πογοίογο, ἰμαὲ {πό886 ψῇο ἃγὰ οὗ διῇ 
816 [Π6 σοηυΐηα 80η8 οὔ Αργδῆδη),." Οἱ ἐκ πίστεως 
(οη ψὨΙςοἢ 566 {Π6 ποία οἡ 2, 12.) 18 δηιϊναίθῃηϊ ἴο᾽ οἱ 
πιστεύοντες, ἃ8 Ορροβα( [0 {Π8 οἱ περιτεμνόμενοι. [1 15 
Ψ06]] γειηδγκοα Ὁγ ΤΠΘορΥΪ. ἀπά (ουπηθη. : “ 51η66 
1ΠῸΥ δά ἔδαγϑὰ 1οβδὲ Ὀγ ἰδέμηρ ρὸ (6 ἀν {Ποὺ δου !ὰ 
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ἴαὶ! ἔσο (Ποῖν ϑρίγιἐυα] δ ΠΥ ἰο (6 Ῥαϊγίασγο} (οη 
ψ ἰοἢ (ΠΟῪ 80 τηὰςἢ ῥγιἀθὰ {Πποηγβοῖνθβϑ), [6 ΑΡροϑε6 
δον ἰῃδπὶ {πᾶΐ, οἡ 16 σοπίγαγυ, (ἢ6 δι ἢ τᾶ 68 
ἐλοηι ταῖν 80η8 οἵ ΑὈγαθδμη ψψῆο }ο85658 ἴΐ. 

Τηα οχργαββίοη υἱοὶ Αβραὰμ, 18 υϑ64 ΔρΊΘΘΘΌΪΥ ἴο 
{παι Ιάϊοπλ οὗ [6 ΗοΡγον δηὰ Ηδθῦγον ατθοκ, ΌΥ 
ν᾿ ὮΙ ἢ (86 ΤΘγτι 18 ΡΠ 6 ἰο ΔΠΥ ΠραΡ δῆηϊν, δηά 
βϑίγοηρ ταϑοιηθίδησα οὗ ἀἸβροϑι(οη δῃ ἃ ̓ὩΔΏΠΟΙΒ. ὅδ66 
Τλοιι. 4.,, 11 ἃς [4. Δῃὰ “οἷ. 8, 89. δΔηά ἴῃ6 ηοί65. ΤῊ! 
Ἰάϊοπι 158 βϑοτηθίϊηθ8 ἔοι ἰπ {Π6 φανέν τοῖς τ γιΐοθυϑ. 
Τῆυ8 Βογρον οἰΐ68 Η οι. 1]. ὅ. 800 ὃς 812. 

8. προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὃ 
Θεὸς, ““ ηοῖ ΟὨΪΥ ἃγὸ ᾿6] 16 ν 6 Γ8 80η5 οὗ ΑὈγδἤδιῃ (Ϊ. 6. 
ἐκ απῖο ἢἰπ|, 866 νϑῦ, 7.) ἴἢ ̓ ς Ρυϊΐ 430 ἰη γ7μ5έ- 
ἢ εαέϊοα. Ἠδησα {π6 ρδγίιοἷα δὲ ΔΥ 6 ΔΡΕῪ γϑη- 
ἀοτγρὰ οπἶπι. ὅ66 Μαῖγκ 16, 8. [μ|κ6 19, 2. 20. 6, 
40. 1 (οτ. 10, 11. (Βογρεοι). 

Βγ ἐλο ϑογίρέμνο, σι] οἢ ἢΔ8 ὮΘΓΘ, ΟΥ̓ ΠΟ ΔΡΙ ΙΟΓ, δὴ 
δοϊίοῃ δϑοῦιθϑά ἰο 1, ν6 τα ἴο υπάοιϑίδηα {6 8ι1:- 
(ῃογ οὗ δοτγίρίυτο, Οοά, ψῆο ραν ἴἢ6 1δνῃνν (866 
ΟὨγγβοβί. δηὰ ΤΠθορἧ.) οὐ ἴΠ6 ΗοΪΐν δρίτιι. Βοτγ- 
δεῦ ἤδγθ ταίϑιβ ἰο (ὐ]45858}8 σϑῆοη 22. 46 νϑῦ 8. Ἡ 
γραφὴ 15 ἴογ αἱ γραφαί. Δικαῖοι 18 8414 θγ Κγρῖκ ἴο 
Ὀ6 {π6 ῥγαβϑηΐ ίογ {86 ξαΐυγα, “ τοομἰ 70. 80Π{ν, βᾶνα, 
Δη4 0658. Ἔκ πίστεως 15 ἴον διὰ πίστεως. 

8. προευηγγελίσατο, ργυαπμηξαυϊξ, ρῥγοπιδὶέ. ΟΥ̓ δ 
δἰσοϊβοδίίοη δὴ Ἵχδιηρίο 15 δαἀυσοα ὃν Ὑο]  ἔγοπὶ 
ῬῃΠο. ΤΏ ἰθγη,, ἃ8 ᾿ΓΠΘΟΡὮΥ]. ΓΘ Γ ΚΒ, 1Π|ρ0}168 ἀ6- 
Βίγθ οὔ {πῸ ραᾶγί οὗ ΑὈγδῇῃδμῃι. 

8. ὅτι εὐλογηθήσονται ἐν σοί πάντα τὰ ἔθνη. Α γὑτο- 
Τοΐβ6 ΓΕρΡροδίραὶΥ πηδάς; 88 σθη.]19, 8. 18, 18. 22, 18. 
40, 4. 28,14. Ἐτοίῃ ἃ σοηλραγίϑοη οὗ (6 Ηδδτν. δηά 
δορί. Βοῦρογ {ΠῚ} 8 10 Μ1}} ἀρρθαγ, (ἢδῇ [ῃ6 ΑΡροβι]β 
ἢ48 οἰοξοὶν δαϊθγοὰ ἴο πϑιίῆθγ, δας ἔογπχθα ἢΪ5 5θῆ- 
ἴδηοο ουἱ οἵμνο αἰ ἤδγθηΐς ρα 588 068, ἰ. 6. ἐνευλογηθήσον- 
ται ἐν σοι 5 ἴτοιῃ ἰδ οτοΥ γα; οἵ σδη. 192, 8. δὰ 
πάντα τὰ ἔθνη τῆς γῆς ἔτοπι (ἢ6 ]Ἰαἰίον ρατί οὗἔἩ Οδηῃ. 
Φῷ, 18. Τῇο σρηϑίγυοίίζοῃ οὗ 8 ρίωναἰ νοτῸ "ἢ ἃ 
ὨαυΐΟΓ Ρ]υγαὶ Ὠουῃ 18 ΨΘΙῪ Τάχα ἰπ {Π6 (ΟἸαβϑβι δὶ 
ΜΓΙΓΟΓΘ ; γαῖ 1{ ΟσσΑ 5] ΟΠ] }Υ ΟσσιΓ8 1η {Π6 ἰαδίοτ ΟΠ 68. 
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8. ἐν σοι, Ω, ὃν, ἐδρουσῆ ἐἦθο, δεοαιιδὸ αἕ ἐΐοα.5 
ΑΡτγρῆδιῃ. ἰ{ πιιϑὲ Ὀ6 τγοιηθιθδογθά, δἰέδίποὰ (ἢ 6 
Ἰυϑβοδιοη Βοΐοια (ἢ6 Ῥγοι βίου οὗ 6 αν ; δ) 
ον δθης ρεραοῦ ἐμδὲ [Π6 ἰὰνσ τσ83 ποῖ πϑεθββαγυ ὑβοσοίο. 
ἀξ τ ορϑασνοά ὈΥῪ ΟΠ γυβοϑί., εἰϊαὶ (8 18 τηθδηϊ 
ἴο βδέεψο δα προγίδηϊ ρΡΌΓΡΟΒΘ : [ὉΓ Βίη66 1{ ν)88 ἃ αἰ] - 
συν ἢ {Π6}, ἐδὲ τἢῃ68 ἰανν 18 (Π6 τηονα δηϊ,θηΐξ, 
Δη6 {Π| ἔα1{ἢ δ ϑθαιθης ἰο 1Π6 αν, ἰῃ6 Αροβίὶα 46- 
ΒΊΓΟΥΒ (ἢ 6 (ὍΠΟΥ 880, ΌῪ βονίηρ πὶ {π6 ἕδη ἢ 18 
(88 15 ρἰδίη ἤοπι (ἢ 6 σ686 οἵ ΑΡγαϊηδιμ) [ἢ γϑϑ ΕΥ̓ ΠΟΓΘ 
δηίοηῖ (ἢδ {Π6.ἰᾶνν, 

0. ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦντα σὺν τῷ πιστῷ 
᾿Αβραὰμ. Γἴο ΓΟΡγθ88 {Π|8 ἔβα οὗ βαίηρ αοομγποα, κἴ 
ταν Κορέ ἢοῖ 9 6 ἰανν, ἐἢ6 Αροβίϊθ βῆονβ {θη} 
{Π8[, οὐ (ἢ 6 σΟΠΙΓΑΓΥ, {Π6Ὺ 580|8}} Ὀ6 δέθοδϑα Ὦγ ἰθανίηᾷ 
", δηε σοιηἴηρ (ο ἐπ αἰ), 86 [αὐ Ὁ} ΑΡτδῆψη) 88 
Ὀ]6β564. (ΤΠΕοΡὮν}.) Τῇ βδθηβ 18: ἔτοπὶ 4}1} {{π||η, 
θη, 1 15 τὩρ46 οαϊ, (παΐ 88 ΑΡτγϑῆδπὶ ουἱαὶηαά 24611- 
οἷἵγ δγ δοίἑουξηρ' ἀῃιὰ ἐγ ιδέϊη ρ, 80 αἰ8ο (ἤοφθ το ἡφὺφ 
7)αἰέλ, ατα ἴο δῃ)ΟΥ ἐδ] ον. (Βογρεσ.) 

10. ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου, ἅς. ΤῆΘ Αροβέ8 ΒΟῪ 
ῬεοοσΘάΒ [0 {υτίπον ἀτγαῖν ουἱ 1Π6 (ῃγρδά οὔ [τ ἀγρὶι- 
ηθηϊδίίοη, αηἃ τ κι 5.10 οὐΐ οἰθατίγ, (Ὠδὲ [0886 Ψο 
αομέρηᾷρα {ἢΠδἱ εαἰναξίοη ταϊρὶ 6 οὐταϊπαα Ὀγ (ἢ) 6 οὉ- 
ΒΟΓνΔΠΟ6 Οὗ (ῃ8 ἰανν, Δη ψΙΒΒρα βὸ ἰο οδέαϊῃ [ἴ, 6 τ 
Ἰαϑὶς ἰο ἀϊνίπο ῥμυηίθημθηί. Νοῦν δὲ Ὀγθυῖν 4πὰ 
βὈΥΡ 698 οἵ οχργεββίοη ἃζὸ ἰγοασθηΐ τ δὲ. ΡΒ0],89 
ΑΪΔῸ ΓΘ ἴἤογο 3668 ἴο ")8 βοτηδίῃίηρ ἰοῖδ ἕο Ὀ6 5.1}- 
Ρἰϊοὰ ἴοι {Π6 οοπίοχί, Ὀν 8 Κίπα οὗ δι γαιθυ) ; 
4. ἃ. Τποβα νὰ ὑὐΐηκ {φῦ φαϊναίίου ἐδρρηά8 οἡ 
(ἢ ἴων, ξη υ5ὲ ΟΡβοῖνο 16 ἴδλν, θφοδιϑο Οοἀ ἐβγραίθηβ 

ἘΞ ὙΠεορἢ. ΟΧΡΙαἰμ8: “ ὃν 1ὴ6 ἱτοϊϊαίίου οὗ Τ᾿ γ δι 1}. Ηδτο  εῶ. 
τείοιβ ἴο Δοίβ 8, 96. δηᾶ δηποίδίεβ [ἢ : ““Α]Ἰχαπῆο 5ἰρηϊβαοιί : αυὶ 
φοΐϊστη ΡῥΓῸ 5] αἴ αἰϊεσῖιι5 ϑάεηΐ, οἰψιια οὐμηΐα δυδία ορίδὈδηϊ, ας 
τι} ἰΠἸυἀ οοπορίεηΐϊ: 8.18 ἰδπὶ εἶχ αυὰπι ΑὈταὨδιηῦα, αὐἱ Μα- 
ὭΔΘ6Ε68 οἱ Ερἢγαΐη, αὐ ϑαίομηο ἔμ, θη. 43, 920, Ρε. 722, 14. Ηΐςο 
γΕΙῸ νἱἀοίογ Ὁ] αγῖὰ8 ἰπ(6} Πρ εηἀι οδρο, ΑὈγδδαπιδι οὐ υβαυς μοκῖθ- 
τὶ ἀΐοπὶ ποη ἴδηι) ἔογα Ἔχοιηρ]αγ, δα οὐ͵ὰ5 δἰ ἰ ἢ υάξηςοπὶ Αἰϊοσγιιηι 
[ἐ}Πεὐῖα8 811 ορίαηαα; 864 Μδδβϑίδιη 6586 οδβϑϑδη οἵ αὐτόσε [α] 1 οἶϊ8. 
ἰδ, ΡῈΣ αὐδῖ ΟΠ Π68 ΠδιΪΟ 68 οϑδθηϊ δεοωδθ. Ηος δεῖ: δΝίος ἀδ 
δ νὰν ᾿Ἡνίκροον δεεὶ ὁς βαίλιῖθ ἐμϑὰ ἅῖο Θ6Γα)0 οϑί."" ὅ8:ε αἰδο ϑεξιορίᾳ. 

οὐ. Ηοθτ. 
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Ῥυῃιβῃιηθης ἰὼ ἴποδα ὙΠΟ ἰγδῆθρτοθα 10: Ἀαῖ 8]] 
ΕΓΔΏΒΡΤΟΒΘ; ἰΐ [Ὁ] ον 8 (πογοίοσο, πὶ ΠΟΥ δγὲ δἱὶ 
γαβῖ]ν ρυηϊδηθά. (Βογροσγ.) 
ΤΏ 5686 15 Δ τ ΓΑ ΟΪῪ 111 ϑἐταίθα ὃγῪ ΤἬΘΟΡΥΪ. 

(ἕτοπι ΟὨγγϑβοϑί.) 8ἃ8 ΓοἱοΨ8 : Ἵνα μήτις ἀντιπέση λέγων, 
ὅτι εἰκότως ὃ Αβραὰμ, ἀπὺ πίστεως ἠυλογήθη καὶ ἐδικαιαύ- 
θη, διότι οὕπω νόμος ἦν" σὺ δὲ δεϊξὸν μοι ὅτι μεθ᾽ ὃ ἔδόθη ὃ 
ψόμος, ἡ πίστις δικαιοῖ καὶ εὐλογημένους ποῖει" δείκνυσιν ὃ 
ἀπόστολος νῦν, οὐ μόνον ὅτι δικαιοῖ ἡ πίστις καὶ εὐλογεῖ, 
ἀλλ᾽ ὅτι καὶ ὁ νόμος ἁμαρτίας καὶ κατάρας αἴτιος γίνετατ' 
οὐδεὶς γὰρ ποιεῖν δύναται τὰ γεγραμμένα ἐν τῷ νόμω" ὁ δὲ 
μὴ ποιῶν, ἐπικατάρατος" “Ὥστε τῆς πίστεαςς ἐστι τὸ εὖλο- 
γεῖν, καὶ μάτην ὑμεῖς φοβεῖσθι μήποτε ἐπικατάρατοι γέ- 
νησθε ἀποστάντες τοῦ νόμου" μᾶλλον γὰρ χρώμενοι αὐτῷ 
ὑπὸ κατάραν, ἐστε, ἧς μὴ δυνάμενοι πληροῦν αὐτὸν. 

Ι͂η τ86 Ψψογὰβ [Ὁ] οσσίηρ 16 Αροϑί]6 18 βυρροερα 
ῃοΐῖ [ὁ αν [ΟἹ] ον θα οἰίμογ τἢ6 Ηδργον οὐ ατγοεῖς. 
Βυς ᾿ς Βηου ἃ 6 γοθερδγοά, {πᾶὶ ὑη0}} ἐπ Τοχὲ 
οὗ τὸ δδρύ. θ6 τϑρανν ἔοτηθά, χα σαπηοΐ ἐΠΚ 
πθϑσογίδίη ον ἔαρ ἴΠ8 Αροβεὶα 0] ον θὰ οὐ ἀεϑοσγίοα 
ἐδαὶ νϑυδιοῃ. 

ΒοΙΡΟΓ Οὔβοῦνθβ, {παῖ ἐμμένειν ἐν νόμω 158 ροοὰᾶ 
Οτοοῖ: δῆ ἢ οἰέθβ υσίαη 1, 600, ἰο νῆϊος 1 «οὐά 
ϑορῇ. Α1]. 860. ἐμμνένοντες ὀρθῷ 80 αἷδο Τβωςγά. ἃ, 
ὅ6. ἐμμείνατε τοῖς ὅρκοις" ἀῃὦ οἴξοη οἰθονπογο. 

11. ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς---ϑήσεται. ΤΠ δὲ ἰ5 σοΠ» 
τἰηπαίνα, 8η4 πρᾶν θ6 ἡδηάθγεα αηά ἀσαϊη. Ἔν κόμω, 
“ δγ {Π8 ονβεγνδῆοθ οὗ ἰῃε αν. Παρὰ τῷ Θειῶ, 
αριιὰ 7)οιι, 4. ἃ. ““ὨονΘνΟΓ Σὰ τᾶν ΡῈ ἢ φπεη.᾽᾽ 
ΊΠογο 15, ΤΏΘΟΡὮΨΙ. {Π1ηΚ8, 8η 41σϑίο ἰο ἰῃ6 ῬΠΔ- 
Τίβ668, 0 δρργονθα {ῃϑιηβαῖνοβ ὑπο σιθη, ταῖοξ 
τῆδη απο Οὐ. 

Οη 8 βεορα δῃά βθη86 οὔ Ε}}}8 ν6ῦϑα 1 8 γοιηδτκο 
γ ἘΠοορὶ!., (πὲ Πανίηρ βΒδόνη {Πδὲ {86 αν πῃ Καί ῃ 
δοοιγοδα, Ὀυϊ τ 6 ἔα! ὀέρσδοίδ, ἣἮδ6 ον βίον δἰϑὸ 
ἐπαὶ (86 Δ: ἰοης με οίἠ, ἀρὰ ἢοΐ {Π6 ἰδῖν ; δηᾶ 
6 θπηρβΊ1Ὶη [ῃ6 Ῥεορῆθί ΗΑ ΚΙΚΙΚ, βανίηρ, ΤὨδὶ ὈῪ 
7ἐεἶι 5}.8}} τ 6 μι8ῖ ἢν, ἀῃὰ ηοἱ ἔγοιῃ {86 ἔασι : ἴος 
1Π6 ἰὰνν Γαι γαβ Ὡοῖ “αἰ οπἶν, Ὀμλϊ εὐοΥἶϑ: φἴηοθ, 
1θη, (Π6 αν, Ὀθσδιδα οὗ 118 ἀπο! γ οὗ Ὀοὶπρ' δο- 
ςοΠρ]15Π64, σου]ά ποῖ 50, οἱ ρὰϊ τθῃ ἀπά θγ {Π6 
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ΟἼΓΒΟ, ρΊΔ06 σδη]θ βῃοψιηρ Δ ΘΟΑΒΥ ΨΑΥ, Ππιηρά 
2αϊεἢ, ΌΥ ν Ὠοἢ θείην γέρα νν6 ἅτ δίθδδοά." Οη 
[Π6 56η86 οὗ [Π6 ράᾶθβϑᾶρε οἵ ΗδθακΚυκ 866 τογο ἴῃ 
[π6 ποΐίδ οη οι. 1, 17. 

11, ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ξήσεται. ΤἼ6 ᾿πἰογργοίδ- 
ἰοη οὗ Μδοκη. δηά οἵποιβ, “Τῇ 7υ8ὲ Ὀγ Δ. {ἢ 5}}4}]} 
1ϊν6,᾿" 18 ΨΘΓΥῪ ΡΓΟΡΘΙ͂Υ το]οοίοά Υ Βρ. Μιάαϊείοη, 
ψῆο οὔβϑογνοϑβ ἰπαΐ [ἢπ18 6 βῃοιι ἃ ἤᾶνα δα ὁ δίκαιος 
ἐκ πίστεως, ΟΥὨ 656 ὁ ἐκ πίστεως δίκαιος. ““ Βοβίά65, 
(σομ !π}68 ἢ6), ἴο 88Υ ἰΠαΐ. ἢ6 ΨῆΟ 15 7ι18ὲ, ΟΓ }.5}- 
ἤρα Ὀγ ἔδι}ν, 5141} Πν6, διηουηβ ἴο νΘΓῪ {Ππ{||6; Ὀὰϊ το 
δἴἤγπη (Πα [ῃΠ6 ροοά τὩ8η, ἢ6 ψῆοβα οδδαΐοπορ, 
τῃουρσὰ ἐπιρογίοοϊ, 15 βίπσογθ, 8[14}} σϑὰρ [16 δνογίδβί- 
ἁηρ' ἔγοῖῃ [81{ἢ (848 Ορροβθά ἴο 8 ἰἂν οἵ ψογκ8,) δηά 
ἔγοαι (ἈΠ δοηθ, 18 ἃ πιοβὲ ηρογίδηϊς ἀφοϊαγϑίίοη ; 
Ἀπ ἰἃ ἀσγθθϑ δχδοῖὶΐν ψιἢ τπ6 σοηίοχὶ: Τηδΐ το 
ΤΩΔΏ, 8808 ἴπ6 ΑΡροβι]ὸ, 18 υ81Π6 ἃ υπήογ {ἢ 6 ἰανν, 15 
δνϊάρηϊ; ἔογ οὔβ οὗ ([ῃ6 ργορῃοῖβ δί[ 3414, " ΤΊβ 8ὲ 
814}} ᾿νε Ὀγ Δ ἢ.᾿᾽᾽. 

᾿ς 1, ὃδὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ““Α8 {[ΠοΓοΌΓΘ ἢ9 
ΟὯΘ οσδη δἰίδίη }.58{1ΠΠ08|1οὴ οχοορὶ ὈῪ ζΖαϊέλ, δηὰ γαϊῇ 
885 ποίῃίησ σοιηπηοῦ ψ ΙΔ τῃ6 ἰᾶνν, 10 [Ὁ]]}ονν8 (848 νγᾶ5 
βδα δι νου. 11.) οὐδένα δικαιοῦσθαι ἐν νόμω. ϑυσῇ 18 
{δε σοῃποχίοῃ, ψηϊοἢ οὐρῇςξ ηοῦ ἴο ἤν Ὀ66η Ὀτοϊκοὴ 
Ὀγ {Π6 ἀἰδιϊησοη οὗ {Π|᾿| νεγβεβ8. Ὁ δὲ νόμος οὐκ ἐστιν 
ἐκ πίστεως, “16 ἰᾶὺν ΓΘΉ.1Γ65 οἱ (Δ 1{Π (δι ψοτΚΆ.}" 
ὅδο Ὑπεθοάογθὶ ΜΝ 6}1 ρδγαρ]γα868 : ὁ νόμος οὐ πίστιν ϑη- 
τεῖ, ἀλλὰ πράξιν ἀπαιτεῖ, καὶ τοῖς Φυλαττοῦσι τὴν ϑαὴν 
ἐπαγγέλλεται. (ΒοῖροΓ.) 

12. οὐκ ἐστιν ἐκ, 1. 6. ἸΘΓΑΠΥ, ““ἀο068 ποί ἀοροπά 
ἡ. ᾿ 

18,14. Χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν--- κατάρας, 1. 6. 11{6- 
ΔΆ] }γ, “ΟΠ γιβὲ παῖ Ὀουρῇ υ8 ΟΥ̓ ἴτοπι {Π6 συγβ6 οὗ 
ἀπ αν, ὈγῪ Ὀασοιηΐηρ 8 οὐδ ἴον υ8." ΤΙ8 β6θιηβ 
ἀο δ6 ἃ βογί οὗ Πγραιίαρα ἴον ἐξηγόρασεν τὴν κάταραν. 
Ἔξαγ. 5ἰρηῆ88 ἰο ΠΠΡογαΐθ ἃ οδρίϊνα ΟΥ̓ {6 ραυποηὶ 
οἵ ἃ γδῃβοιῃη. Βιιΐ ἰῇ ἰαγίηρ ἀονψῃ [Π6 ζβϑῆθγαὶ 86 ῃ56 
οὔ τῃ6 ραβϑϑαρθ 10 18 ὨΘΟΘΒΒΔΓῪ [0 ἀδίθγπηπα τ0ἦο ἃΓΘ 
(ῃ6 βι0]6 εἴς Οὗ {Π||8 488! οη, δηα ψἢδλὲ 15 {Π|6 ἡδίμγο 
οὗ {Π6 οιἴιγΓβ6 ἔγοσῃ νι ἢ ΓΠΘῪ ἅΓα 8814 ἴο "6 ἀθ] νογρα. 

“ 
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Νοῦν {π6 δηὐθηΐς δηᾶά τηδην πιοάθγῃ (Ομ Θη ΔίοΓΡ, 
ΘβρθοΙ Δ] ν (6 18, ἀπ αἰαγοβῦ 41} {Π6 γθοθηϊ ΟΠ 68, 
ὑπ ογβίδηα {Π6 5ι0]6οῦ ἰο δ6 1Π6 διυδ; δηὰ {{Π|6 Ια 
τιθης]οηρα, ἴο ὃ6 (6 ἰἂνν οὗ Μοβ68. Δηᾷ {Π|5 ϑϑϑηιδ 
ἴο Ρ6 σοηβιπηοὰ ὈγΥ ψῇῆδί ργθοθθθ. Βυΐ δὴν πιο- 
ἄδγῃ (ομηιηοηίαδίζοτβ, ἃ8 (ἰτοΐῖ., γ Όγ, 1)οάάτ., ἀπὰ 
Μδοίη., πιαϊπίδιη (ἢδὲ {Π6 ἡμᾶς ἢδ8 γοβρϑοί ἴο βοΐὴ 
Ψ4ενν8 δηα (θῇ 68; δηά ὃγ ἐλθ ἰαιυ, Ἰ)οιἀν., Μδοκη., 
δηα ΥΒΙΌΥ 58Υ, 15 πιθδηΐ {ἢ 6 ἐπτὺ Ὁ παΐμγδ ἃ5 ψ6}} 
88 16 ἑαιυ 9 Ποδεδ. “ΤΊ [8 ΔΌΪΥ βιρροτίθα ὈΥ 1}}6 
{νο ἰαϑ0 τηϑημοηρα (οιηιηθηίδίογβ.Ἐ ΤῸ ἀδίοσιηϊ πὰ 

Ὁ Τῆς ΤΌΥΠΊΟΡ οὗ νοῦ (πίον αἰϊα) οὔθογνοθ, [παι ἴο τοϑί οὶ [ἢ 6 
ὑογβ 6 τοιοθηιθὰ κι ἤγομι {6 σμγ86 0 ἐλ 1αι, ἴο [ΠἸ6 υἱδῖυΣ ΟὨΪΥ, 18 
ἷη εβξτοῖ ἴο 8αυ, ( ἢγὶβϑῖ οὐἱγ βιαβεγθα ἔον {Π|ὸ 96 ν8, δίηδθ ἢδ ΟἿ]ΥῪ 5ιι- 
ἔεγεὰ ΌὈγ πδηρίηρ οὐ ἴΠπ6 6188, ἴπ6 ἴσεα οἡὐ ννῆῃϊοῃ ἢ οχρίγεά, ΤΊδ. 
Οεπέϊιες νεῦα ποῖ ἰηαοοὰ δυθ)εοῖ ἴο {{π|8Ὲ μαγί οι αν τη] αἰ 00} 
οοπίαἰηθα 'ῃ ἴθ6 ἴ,ανν οὔ Μορεβ, Ὀδοδιιδο ἰΠαὶ [νν ννὰ8 οὶ αίνθῃ 
ἴο ἴδῃ, Ὀυϊ οἠἷΪγ ἴο [π6 Ψεννβ. Βὺϊ {Ππὸν νοῦ δι )εσοῖ (ο {πδῖ 
ἀδδῖ ἢ Ἡῃἰοἢ τνὰθ {ἢ 6 ρΌ ποθ αὶ ρα ηἰδῃτηθηί {Πτεαϊθηρα ἴο ἴη6 ν]οἸαίουυ 
οὗ {86 Ἰανν, δπὰ ννγὰϑ {π6 σΌΓΘα ἀἰδποιηςσε δραὶηθῖ Αἀδπὶ δηὰ ἢ Ϊ8 
βε86.6. Απὰ επἴποα ἰΐ νγαβ ὉΥ νἱγίῃε οἵ (Πγῖβι 8 ἤδη σηρ Οἡ (Ὠ6 ΟΓΌΘΘ, 
μ8ῖ (6  ]οδοὶηρ οὗ Αὐταπδ οαπιθ ὑροὴ ἴῃ6 Οδμε 69, ἢ τηϊδὲ 
αν Ὀδοη ἴἢι19 ΤΏ8646 8ἃ ΟἴΓ56 ΤῸΣ ἴἤοῖ 4ἰ5σο, δηά ποῖ ἔοσ ἰἢς ζϑννα 
Οηἶγ. Απάὰ ἴδε Ἰαϊίεγ γαπλδυ 8: “7 παῖ {Π6 Ῥδύβοπβ ποῖ βαϊὰ ἴο "6 
Ὀουρδ ΟΠ ἔγοπι [Π6 εὐγ86 ΟΥἨὨ [Π6 ἴᾶνν, αἵὲὰ ἴ6 ἀθῃ {1168 ἃ8 νν6}} 88 {ἢ 6 
δεν, 15 ονϊάθηῖ ΠῸμ νϑῖ. 10, ΠΟΓΘ ἴῃς Δροβί]α (6}}8 τ1ι8, " 42 Ἰπαὴν 
α8 ατὰ οΓ ἰδ υογῖκς οΓ ἰδ ἰαιο,᾽ υἰναῖ 18, ἃ8 ΤΏΔῊΥ 88 ἅτε Ὀυυηά ἴο ρεγ-: 
ἔοττη ννουκϑ οὗὨ ᾿ανν, δῃ δες κ ἰοὸ ὃ6 }ιιι1|ῆεἀ {ΠΟΘ ΌΥ, αγὸ ὠπάεν ἐΐθ 
Ομ7γ86. Τὸν {[Ἰὲ ργοροβὶτίοπ Ὀεΐηρ ρεηργαὶ, ἰἴ 0] ε85, ἴΠπδΐ ἴμ6 αθη- 
{1} 65 28 τνεὶ] 45 ἴπ6 δ νν8 ἀγα ἀροῦν (ἢ6 οὔγ86, Δηαἀ πϑεὰ ἴο 6 Ὀουρῆξ 
οὔ. “Γΐ8 ἀρρεδγβ, ᾿ἰ Καννῖίϑθ, ἔγουσῃ ἴπῸ6ὶ ρΓροβα 0 νυ ἢ ΟἸεἶδῖ ἰ8 
δα ἰ, νῈσ. 14. ἴ0 ἤᾶγα Ὠουρῃϊ υ8β οὔ, παπμεὶγ, ἰῃδΐ (6 Ὀ] ββίηρ οὔ- 
Αὐγδ δηλ τσ ἢῆϊ σοί ΟἹ ἴπ6 παέϊοπα, ἰῃαῖ 15, οἡ Ὀοΐἢ Ψψ6νν8 δῃηά 
θη} 65. Νεχῖ, ἐλ οὐγε86 ὁ ἐδ ἴαιο, ἔτοτη νυ ἢ 41} ἂια Ὀουρῆς 
ΟΥ̓ Ὀγ ΟἈσίβζ, ἴδ ἢοΐ ἃ ουὔγ86 ρθουν ἴο {πὸ ἰαὶν οἵ Μίοβεβ. ΕῸΣ 88 16 
Θοηι 68 ΝΘ Γα ἤθνϑῦ ὉΠ6 εν ἴΠδι ἰανν, (Π6γ οουά Ὠανα ΠΟ σοηοοόγη ὙᾺ 
115 ουγϑ6. Βιιῖ ἰξ 18 {Π6 ουγδα οὗ παῖ τῇυγα δηζθηΐ ἰδνν οὗ νου κ 
υηεον νυ ῃ ἢ) Δάδτῃ δι ἔνα [6]], ἀπ νυν ἢ οἢ}) Γ[Πτουρ ἢ ΤΠ οΙΓ [4}1 οδπη6 
θη 4}1} [δε ῖὶγ ρμορίογιν. Δηὰ ἰι 15 (6 σἰγεα ΟὗὨ (ἢ ἰαὶν Οὗ ἠδίυγα υηή δὺς 
τν Ὠ1Ο}}) δ᾽] πηδῃ Κίηα, 45 [Π6 80) οἴβ οἵ οή᾽ 5 υπίνογεδὶ ΠΟΤᾺ] ρον Γη- 
τηθῆϊ, δ.γὰ ᾿γίηρ;, ἔοτ Ὠανίηρ; ὈΓΌΚΚΘη. ἴῃ αι ανν, ΤΊ656 οὐ Γ868 ἀγα οδ] δὰ 
ὃγ τ6 ραπογαὶ ἤδη οὗ ἐδ ομτδὲ οὗ, ἰδ ἰαὼ, τιοῖ ἃ8 Ὀοΐηρ μευ} δ ἴο 
1η6 Ϊανν οὗ δίοβοβ, Ὀὰϊ Ὀδοδιι56 ΤΠΘΥ. Ἰγεγα ρῸ] Βῆθα ἴῃ ἀΠ6 ἰανν οὗ 
Μοβεβ. 8566 νεσγ. 10. ηοῖε ὦ. Εγοιῃ {{|8 εὔγϑ6 οὗὨ 6 ἴδνν οὗ ννοτκϑ 
ΟὨγῖσῖ παῖ Ὠουρδῖ υ5 οἵ, ὈῪ Ὀεοοχγηΐηρ; 8 ΟἰἸγ86 ἴογ υ8. Εογ ἴῃ. {π6 
νίενν οὗὨ 15 ἀοδίἢ ἴο 6 δοδοιρ) θηδαὰ 1 ἄμε της, ἀοα αἸ]οννεα 

ΝΟΙ,.. Υἱ. : 4 ο 
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νι ϊσἢ οὐρἢΐ (ο θ6 ρτγοίδιγθα 18 πὸ θᾶϑβύ ᾿παίίεσ, ΤὮθ 
ψγογὰβ ργθοδάϊηρ, δῃά 4]30 γέγραπται 866 18 (0 ἔΔΝΟΩΓ 
{16 ἔοτγιιογ ᾿ηἰεγργείδίίοη ; δῃὰ τἢ6 ψογὰβ ἵνα εἰς τὰ 
ἔθνη, ο. βοιηαν δῖ σοηῆγιῃ (μ6 ἰαίΐαγ: ἴον (86 ἵνα 
εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ Αβραὰμ, γένηται, ὅκα. 18. ἴο Ὀ6 
οἰοβεὶν οοηῃοοίοα ψΠ} Χριστὸς ἡμᾶς---κατάρα. 'ΓΒἰ8 
Βοῖρογ ψου]Ἱά υηϊϊ6 ψ ἢ νοῦ. 12., τρλκίηρ νον. 13, 
πη πο ψὨϊοῆ, Πονψονοῦ, 8566 18 ἢδιβϑῆ. Ρο- 
ΔΡ5 16 ἔοτγιηογ Ἰη Θγργοίδι!οη ΠΔῪ ἀθβογνα [ἢ 6 ΡΓθ- 

ἔεγθῆσθ, δηά {6 οοπϑίγιιοιίίοη 185 80] Υ ἐγασθά ΒΥ 
ΤὨθορῆ. (ἔτοπι ΟΠ γυϑβοϑί.) ἃ8 ἔθ "ον : ἵνα μήτις ἀντεῖ- 
πη, λέγων, ὅτι ἀληθώς μὲν ὁ μὴ ποιών τὸν νόμον ἐπικατά- 
ρατος, καὶ ὅτι ἡ κατάρα ἐκείνη ἀνήρηται ; δεδοίκαμεν γὰρ 
μήπως αἷς ὑπὸ τὸν δυγὸν τοῦ νόμου ἁπαξ γενόμενοι, ὑπὸ τὴν 
κατάραν ἔτι ὦμεν καὶ αὐτοὶ; Δείκνυσιν οὖν ὅτι λέλυται ἡ 
κατάρα διὰ Χριστοῦ δοὺς γὰρ τιμὴν, τὸ, αὐτὸς γενέσθαι 
κατάρα, ἐξηγόρασεν ἡμᾶς ἀπὸ τῆς τοῦ νόμου κατάρας, ἣν 
αὐτὸς μὲν ἐξέφυγεν, ἅτε τὸν νόμον πληρώσας. Ηδ 450 
ΘΧΟ ΘΙ ]ΘΏΕΥ Ἔχρ αὶ {ἢ 6 νον 8 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη η εὐλογία 
-- Ἰησοῦ (ἢ: Διὰ τοῦτο ᾧησι, κατάρα γέγονεν ἐκεῖνος, 
ἵνα εἰς τὰ ἔθνη, τουτέστι, τοὺς μὴ τῷ νόμῳ χρωμένους, "ἡ 
εὐλογία τοῦ Αβραὰμ,, τουτέστιν, ἡ ἐκ πίστεως, γένηται ἐν 
Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, τουτέστι, τώ σπέρματι τοῦ Αβραὰμ" κα- 
θὼς καὶ γέγραπται, ὅτι ἐν τῷ σπέρματί σου εὐλογηθήσον- 
σαι, τουτέστιν, ἐν Χριστῷ, τῷ ἐκ σοῦ γενομένω κατὰ 
σάρκα, πιστεύοντες δηλαδὴ εἰς αὐτὸν. Αηάα οἡ {{1|686 
ψογάβ ΟἿ]. νν6}1] δηηοίαϊθβ: ““ ΤὭΘΓΘ 18 ἤθγα 1η6]- 
οδἰθά δῃ μέξογίον" οπά οἵ 118 γοἀθιηρίθη οὗ (ἢῆ6 6.08 
ἔγοπι [86 συγβο οὗ {Π6 αν, ἢ μι ἢ ἢ 15 σοηίαϊηοά {6 
αὐγοραίίοη οὗ [Π6 ἰανσ. ΕΓ 858 ἰοηρ 88 (ῦ6 ἰὰνν τὸ- 
ἰΔἰησά (5 βἰγοηρίῃ, δῃὰ Κορί 6 678 υὑηάδγ {86 
ΘΌΓΒ6, 80 ἰοηρ' (6 ΟΘη 1168 οου]ά ποΐ θ6 ρᾶγίβοιβ οὗ 

Αἄδιῃ δηὴ εἶδ ροδίογὶ ἵν ἃ δῃοσί {Π{ΠπΟῊ φαγί, δηὰ γεβοϊνοα ἴο σαΐβα 
ματα 4}1 ἔγοπῃ ἴ|6 ἀθδὰ, {πᾶὶ ἜνοσῪ οὔθ τᾶν τεοεῖνα γεϊναγὰ οὐ ρὺ- 
ὨΪΒητηοηΐ, δοοοσγάΐηρ ἴο ἴΠ6 ἀδεὰβ ἄσῃς ὈΥ Πΐπλ ἴῃ {Π6 Ὀοάγ. Εὰαγ- 
(ἢον, Ὀεΐηρ Ὀουρῆϊ οδ ὉΥ (Ὠγῖβί ἔγοτι ἀδθαι, ("6 οὐγβο οὗ (ἢ Ἰδνν οὗ 
γον β, τωϑηκὶηὰ αἵ {Π8 [Ἀ}} σεγα Ὀουρσῆς ΟἹ ἴτοπλ ἴδνν ἰ(β6! , ποῖ 
ἰηἀδεά 48 ἃ συΐϊο οὗ ἰδ, Ὀυϊ 88 ἃ τυΐε οὔ )υβι  ἐδιίοη, δϑπὰ πδὰ ἃ {γὶαὶ 
δρροϊηϊεα ἴο ᾿πϑ ὉΠΔΟΡ 8. τηοτὰ ρτγδοίουθ ἀϊβρεπϑαθίοη, ἴῃ νη ἢ 
ποῖ ἃ ρετγίεοϊ οδβάΐεηοθ ἴο ᾿ανν, Ὀυΐ ἴπε οὈϑάϊεηςε οὗ ἔβί (ἢ 8 γεχυίγοί, 
ἴῃ ογάεσ ἰὸ (Ποὶγ οδιαἰπὶηρ οἰθγηδὶ [16.᾽" 
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ἐἢα δἰεκάπα οὐ ΑΡγάθδῃι, οὐ {Π6 [8] οὙ ἀροάπθα ἰο 
Αὐγαδδ δηὰ ἢΐἷ8 ροβίβγλυ, ἴ ψ ] οἷ (88 6 θδθΐοσθ 
ΟὈΒΕΓΥΘ4) ἰβ σοηίαιποα μδιῆσαιίοη ; δῃη4 {Πογαίογρ 
ἢ Π6Γ σου] ἃ {πο Υ οδίδίη (ἢ Ηοὶγ ϑρί γι, 1ῃ8 μ]εή 8 
οὗ 1, Ἐὸγ ἴξ ποίμον φουὰ ποῦ ουρίι ἴο ἢδν6 ςοπ)8 
(ο {Π6. Οφη61|68 να ίογθ ἐπ ψ6νν5, ἴο ν ἤομα (Π686 {ΠΏ ΚΒ 
ὝΈΡΘ ΓΘΑΪῪ δηάᾷ ρῥγοροῦῖὶν μτγομπϊβθαά. Βιΐ ἢγεί, (ἢ6 
4 νν 88 (ο ὃς αὐο}151164, νυνί οἢ βδίροά ἴῃ {Π6 νὰν οὔ [ἢ 6 
ρ εϑαίηρς οί οἱ (ἢ ζ.09..Χ8 δηὰ 1[η8 (θη 69. 1 
τημδὲ ὃὉθ Γϑιῃηθιιθετγρά, (δι. ἀ01}} τῃ6 δὐτοραίίοη οὗ 
186 ἰανν οὐὁἨ Μίοβ693 {Π|6 Ῥτγαπ) βθα, δ] οϑϑίηρ οὗ 16 Νίοδν 
δἰϑἢ ᾿ᾶβ νυ} }ῃ6014 τοι (Π6 ΟΘΉΕ 68, ᾽ 
ι- ἘΠρ ἢρχί ψογόϑ ἵνα τὴν ἐπαγγελίαιν----πίστεως ΒΕΘΠῚ 
τλθδηΐ ἴο δον {ῃ6 ἐμά οὐ γεομίξέ οἵ (6. υ]οϑϑίημ, 
Ππδηοῖν, {πὶ 6 ᾿ς σγοοοῖνο (Π6 Ῥγομπηῖδα οὗ (ἢ6 
ΦΡΙΕΡῚΣ, ἱπηρασειρα τοροίϊμον ἢ 16 (σοφρεὶ, ὅς46 ὁ 
(ον,1,22. Ερῇ. ἃ, 22, [0 18 ρ[αίη {ῃ8ἰ κατάρᾳ ἰη {{16 
ΨΘΓΒΘ. ΡΓΘΟΘΟΙΏΡ. 18 ἔογ κατάρατος, ΟΥ̓ 4 ἐοτί, οἵ Ηρ» 
Ὀιδίθιη, [{ 18, μονγαναι, 8 τη 6]. 5 ΓΟΏΡΕΓ ἴθ, [ἢ 
ἐκαγγελία τοῦ πνεύματος {Π6ΤῸ 15 8η ἰἀΐοι ΟΟΙΠΠΊΟΏ 
Ὀοίἢ (ο {πὸ δονιμίλιγαὶ! δηα (ἰα88168) νυγ (6.5. ΌῪ νΠ]ς ἢ 
{Π6 ἔογΠΊΟΣ οὗ ἴνοὸ δυδβίδηςνο9 15 [Δ Κ86ῃ 88 δῃ 847)606- 
{ν6. ὅδὲρ ΟἸδεθ, ΡἨΗΠ]: ὅδου, ΝΞ 

15, ἀδελφοὶ, κατὰ ἄνθραιπον λέγω. ΤΙΘΟΡΥ]ς ΔΌ 
ἔγαρρβ [86 ΒΟΟΒΕ Δῃ( φοηηῃρχίοη {πι8: Τοῦτο βούλεται 
δεῖξαι, ὅτι" ἡ πίστις, διαθήκη ἐστὶν ἀρχαιοτέρα τοῦ νόμου; 
κοὶ ὅτι οὐκ ἂν δίκαιον εἴη προτημηθῆναι αὐτῆς τὸν νόμον" 
διὸ καὶ τὸ ὑπόδειγμα τέθεικεν’ - ᾽Εὰν γὰρ ἄνθρωπός, ἄνγησε, 
διάθηται, μῆ τολμᾷ τις μετὰ ταῦτα ἐλθὼν ἀνατρέψαι ἢ 
ἐπιδιατάξασθοιι, τουτέστι, προθεῖναι τι; Βαιϑον οὉ- 
δεῖνα: “1 ἰ8 {Π6 1ηΐρηΐ οὗἩἨἁ 1Π6 Δροϑίϊς ἴο βῆον; 
(84( (18 σονξὈδηΐξ, ΟΥ̓ ΡΓΟΖΗΙΒ6, νν85 1ὴ η0 ταβρερί δάφ 
νο, δῃα {μαι (6 ἰὰνν ἐδοῆ ριοιηυραίοα ἢ 88 ΡῪ πὸ 
Ἐ)6ΔηΒ (ΔΚ ἢ ΑΎΑΥ 18 ἴΌΓ06; 88 18 ΒΟΥ ὈΥ 8} 6Χ- 
ΔΏΏΡΪΕ ἀογίνο ἔπι υθγάῃ ΔΠδιγβ." ὅδ0 ὙΠρορῆγ!ὶ. : 
ἀνθρώπινον ὑπόδειγμα μέλλω. ὑμῖν παραγαγεῖν. 866 180 
16 ποία οἡ ἔοι. 8, ὅ. 

Τιηθ ὅμως 18 ἰρηγ οἰ Πρεϊςαὶ, δῃα οαῦγῖθβ ψἰ(ἢ ἰἰ 
τοῦ ἢ τηρδηΐπρ, ΨΠἰοἢ 158 ἴῃ Ἔχργοββθά ὈΥ ΒΌΡΘΘΡ: 
«ΤΒουρὶ {Π| ἔδιτἢ οὗ ἃ πιά, γθαῖκ 88 10 ἰδ, 15 Ὠοΐ ἴό 

9.0 4 
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θὲ οοπιραγοά σι {πὲ οὗ (σοά, 48 ονἱπορα ἴῃ ῥγο- 
τη868 8δηἀ σονοηδηΐβ, ψεέ ηοΐ δνβθῇ ἴῃ ἃ πιαη 5 σονθ- 
ῃδηί," ζἄο. ὅθε Η. Τοοκο᾿β ἔπ. Πτ. νοὶ. 1. Ρ. 185 
δηά 184. Τῃυβ 1 ἀρρϑᾶγβ (πδί {ποῦ 185. ΠΟ 
οσοσδβίοη ἰὸ σϑϑοιῖῖ ἴο εἰ: σοη]οοίαγα οὗ ΑἸ γε, 
Βονγογ, δῃά οἴϊοιβ, ὁμῶς. [{ 18 γ᾽ ρθ γ γεδγκοϑα 
Ὀγ Βοτγρογ, {πὶ 16 611|0518 οἵ φμαπιυὶδ ὈΘίοΓΟ ἑαπιθη 
18 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΊΘΔΗΒ ΓΆΓΘ : Δη4 ἢ ΓΕίῈΓΒ ἴο ΕΓ 6518 (αν. 
Οἷς. 1 ἐαπιοη, δηᾶ ατοπον. οἡ [ἡ'νν. 88,19. Ἐοβθημ. 
(ἔτοπι Κορρθ) δηποίδίβββ [ἢ : ““.4π|ὶ Ῥαιυ]ὰβ οσου- 
τὶ οὈ]δοίοηϊ : [4114 αυϊάδπι 46 ΑΡτγαῆϑηηο νδΐεγα : 
864 βυσοαββῖ886. ΡυΘ] 1 οδπὶ ἰ6ρ]8] 4] οη 6 πη), 418 ΟΠ ἾΠΟ 
τεοίδγθηδα 8ϊΐ, οἱ γοϑροῃὰοϑί, ρογ βουϊὰβ ἀδίδπι ἰθρθηι 

νρανηνίαι ΠΟῊ {0]}1, βοἀ ἢγιηδη) Γαδ πη 116 ἸΏΔΏΘΓΟ 
Ῥτοπιϑϑἰοποὰ Αδτγαϊδπο ἔβοίδη." δ68 ΓΙ ΟΘβΠΘ δ᾿ 
ΘΧδιΏΡΪ68, Δηα {Π6 ποία οἡ οι. 6.19. Δη4 1 (οΥ. 9,8. 
ὙΠ γοϑροςΐ ἴο {Π6 86η86 οὗ διαθήκη Κορρο (ΔῈ 6 Γ 

Οτοί.):1η ἢ15 ἤγβί ΕἸ ΠΟ ΓΘ 6Γ8Β 10 ρῬγοπιΐδο πα ἐδ68- 
ἐαπιεπέ; Ὀιιΐζ ἴῃ [18 βΒθοοπα ἢ6 (τ ριγ, 1 {Π10Κ,) 
δάορίβ {πΠ6 σοίημηοῃ 5]ρηιηοδίίοη οουθηαηέ, ΜὮὨΙΟΝ 15 
Βυρρογίθα ὈῪ (π6 διιπουῦ οὗὁὨἨ ΤΩΔΠΥ δηκθηΐ, δηὰ 
ταοϑί οὗ: [ἢ6 πχγοάδγῃ (οιηπιοηίδίοιβ. ὅ66 (γυβοβί., 
ΤΠ ΘορΡἢΥ]., ὅθ. Απᾶ 80 οὐ Επρ] 8 Τγδηβίδίουβ. 
Οὐ (ἢϊ8 ἱπιρογίδης ἰθιτὰ 10 18 ΤΙρΡΏΓΠΥ ορβεγνοα Ὀγ 
Βογροσ, [δὲ τῃ6 Ὠίνίηα διαθήκη σα αν ἨῸ 51021}1- 
τὰἀΔ6 ἰο ἃ πυμμδη ἐεδέαπιοηέ. ἘΦδ δ4.8: “ Ομληΐηο 
δυΐθπι σανθηάη), η6 Ὠϊη]ὰ δηχίθίδία οἵηηΐα, 485 
διαθήκη Ὠιιπηδῆθε ᾿ἰπϑυηΐ, δά αἰνίηαπι 1ΠΠπ4π|Ὶ ἰγαηβέδγα- 
[Ὧ1189 ΠογυπΊαιια }08 ργοργία πιήθηο 1ηδ{πἰο 8δ6- 
Ἰυηραυβ. Ῥιΐίθηῃη ἰρίίυγ, πδῆσοθ νοσθπὶ 1 Ὠοϑίσγο 
σοιητηβία 80 ]}41:ὺ Τα άογὶς ραοέϊ υ6 ϑ:ρηὶ ΠΟ Δ!Ο"} 6 ΠΔ 6586 
δοοϊριοηάδῃη), Ὁ] Διιΐαπ) ν8. 17. 46 ἀϊν!ηὰἃ ἀρίτυΓ δια- 
θήκη, πυαϊς νοσάθι]ο νἱπὶ ργοπιϊδοιοηΐς, αἰυϊηϊέι5 ζασέω, 
6886 {γ!θιιδηάμ. Νβαμα ἰδηηθη οχὶϑιϊπηδηάι πη, Πᾶς 
ἸηΓαγργθίδι:οηθ οὐγηθπὶ διαθήκης αἀἰν!ηδ οὐπὶ Ὠυπηδηᾶ 
σοηνθηϊθηςίδηι 1011 δαΐ τηϊη!, Ραυϊιπιαια ᾿ἰυάσ6Γα ἱπ' 

Ὁ ογα Πα ἢδ8 βῃονγη ἴπδἴ ΟΌΓ νογὰ ἐδοιυρὴ 15 ἀδγίνεα ἔγοιω (ἢ ε 
Αηρ. 85χ. ἐμαβίαη, ἴο οταπὲ, (ν ἤδποβ γγχα ὨΔῪ δοοοιηῖ [Ὸγ ἰΐ5 θεΐπις 
τ7νϊιίδη δηὰ ριοπουηοδά ὃγ 16 νυ ραν ἐλοῦ.) ἢ 

. 
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νος: 5016 6ξ ἴῃ Πυϊηδπδ Θαπὲ ἃς ἄϊνηᾶ ρδοία 58η- 
οἰβηΐθϑ ἢ1] αἰ ἀραπί, 81 α0α 5101 1ῃνίσθηι ἄτ0 
ΡΙγεβνα 8]14114 »γοπιϊέέμηέ, Δα ΠΟ ἔογία τα, [Δ π1- 
αυδηὶ [Ὁ 6.15 ]οτο. ᾿ Εδύ ᾿ρίταγ σοηνθη! ΘΏ {18 [ἢ 60, 
αιυοά υἴγααϊα διαθήκη σοπεϊηοίυγ ργοηιδδοὶδ, ἤος ἰ8Δῆ- 
ἴὰπ| ἀΙ5ον  Π}1η8 Ἰηἰογοθάθηίθ, αυοά ἴῃ ἢυιπηδηδ »ίμγδς 
5101 Ὀγοιητὰηξ ἰηνίοθηι, 68 δυΐθηι δοίμδ 51 ὁ δια- 
τιθέμενος. (οηΐ, 16. 22, 20. γείβ. δηποίαδίββ 
{Π8: ““ διοιιξ ἐοσέαηιοπέμηι ταϊαιη οϑί τογία ἰθβίδ- 
ἴοτβ: [ἃ οἴϊδπὶ ἡ άμδ, α]ΐθγο σοῃίγδπθηΐα τηογίῃο, 
ἀρὰ οι 6708 ργρβϑίδηυτη 6ϑὲ, Π6 4116 ἃ 60 ΓΘΒΙ ΓΘ 
σοί." 
Κεκυρωμένην, αμέδογὶκχοα, ργουθά, αἐἐεδέοαά. 1 πουϊὰ 

σΟΠΊρδΙ 6 [885118, Ρ. 7. [ῃἰϊ. ΒΈΚΚαγ. εἰ γὰρ δὴ---τῶν 
δωρεῶν. 
 ᾿Αθετεῖ 15 ἔὺγ ἀκυροῖ αἴ νοῖ. 17.,) αππμῖβ, δοί5 αἕ 
ποιισἤξ. δοΏΪ Ιου. ΠΟΠΊρᾶΓΕΒ 1 Μδος. 11, 86. 
Τῆι νσογὰβ ἢ ἐπιδιατάσσεται τηᾶγ (1 {{π|π|} Ὀ6 τϑη- 

ἀεγθά, “οὔ (θνθῃ) πηᾶῖθ8 δὴγ δαάιοη ἰο 1, ὈΥ 8]- 
ἰογηρ Δ οὗἁ {π6 ἀἰβροβϑιι!οηβ {Ππογοῖη σοηίδϊηςα,᾽»; 
Κορρα ψου]Ἱά γρηάογ ἐπιδιατάσσεται ““ ΤΟΙ ὈΓΟΙΏ18- 
δίοπὶ σοῃίγαυδπὶ 1η8(1{1{. Βιυῖῖ Βογρδγ }υ8.}γ οὔ- 
76εῖ8 ἴο {Π18 νογβίοῃ, δῃηᾶ {{Ὸ}νῪ γϑιηγκϑ, (ἢδὲ [ἢ 
ΑΡοϑί]ε ἀοθ8 ποῖ ἤθγθ δοοοιιηΐ {Π6 ἰᾶὺγ 88 ἃ Π6Ὸ ρᾶγί 
βδυρογαάάρα ἴο {Π6 Ρῥγοιηῖ868, διιὲ σδίῃοσ Ἰηΐθπα8 ἴο 
βίον {πὲ [ῃ6 ἰὰνν δἰϊζογνναγάβ, ρσοιηυραίοά αἸα ποῖ 
ΤΔΔΚα νοϊά (ἢ68 ὨΙνίηθ ῥγοῦ 868. πα {{|18 οὔβϑεγνᾶ- 
ἰἴοη 18 οοηῆτγπηθα Ὀγ (ἼΓΥ5. ἀπά {πα οἶον ατθοῖκ 
Ο(ὐομηπηοηίδίογβ. 

16. τῴ δὲ ᾿Αβραὰμ ἐῤῥήθησαν αἱ ἐπαγγελίαι, καὶ τῷ 
σπέρματι αὐτοῦ. 

Κορρμε οὔβεγνοϑβ (πδί ἰἢ6 αῦονε Ἔχϑιηρ]β ἰ8 Δρ}]16ἃ ο {π᾿ ῬΓου 868 
οὗ ἀαοἥ π")δάδε ἔο ΑὈΓΆΠ ΔΙ. 

Τῆς δὲ τλδὺ Ὀ6 Γεπάογεά ποισ (ἴῃ ἴκ τρᾶπῃθγ). δα ρ]υγΑ] ἴῃ 
ἐπαγγελ.; ὙὨΪΟΙ 18 ῸΓ [6 ΒΙσΌΪΑΓ, 18 τ ΕἾ τπουρῖς ὈΥ Οτοί., 
ΘΙΟΥΓ, δηά ΒοΙΡΕΓ, ἴο Τεραγὰ τῇς γερο ϊοπ οὗ ἴῃ ῥσουμγἶδα Οὗ δῃ- 
δαρεοηιοηῖ. ᾿Εῤῥήθησαν, μέξογοά, γῬγοποιποοά, πιαάθ. Βυῖ ἰΐ 15 οὗ 
ΤΏΟΓΕ ἱπηρογίδηςσα ἴο ἰυγῃ (ο (ἢ οοηϑἰἀοταιίοη οὔ 6 ἀϊδρυϊεά Ἔχριο8- 
δίοῃ καὶ τῷ σπέρματι--σπέρμασι, ϑια., Οἡ ἴπ6 ἰηϊεγρτγείδιλοη οὗ 
ψ ἢ [ποτα ἢδ5 Ὀδθῃ 0 {1116 ἀϊδουδδίοη δηγοηρ ἴμ6 τηοάδθγηῃ Οοπ- 
τηεηΐδίοτβ.. Τῇα γΟΘ δ ἸΏΔΥ ΘΟΏδ0} ΒεΖα, ΟΥζ. ὅ8οσ., Ῥο]θ᾽ 8 ϑγῃ,, 
Ἰγο!, νΏ Όγ, απ Μδοκη. Μορῖ οὗ {᾿ιῈ γεοθηΐὶ [ογεΐρη Οοιαῃγοηίδ- 
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018, 46 Νοεβοοῖϊ δπε Ποβεητῃ,, νεηΐσγε ἴο δεϑετὶ (παὶ Ὁ σπέρμα ἷδ 
ἢετα πρεδηῖ, ηοἵ {π6 Μεερίαἠ, Ὀυϊ (6 ἙΟὨ άΓΘΏ ΟΣ ροείοτίτν οὗ ΑὈτα- 
ἢ δπὶ, πδηεῖγ, Ολγίφιίαης ἐπ φοποταὶ. Βαῖ ι1}}5 ἰδ ἴῃ ἀἴγεςῖ σοηϊταάίο- 
ἰἰοπ ἴο {Π6 ἰηϊεγργοίδι οι Οὗ τη6 Δρμοδῖῖε, νῆο, (48 ΚΚορρα οὔβδγτθβ,)} 
ἴ0 δα ποιϊπίπρ οΟὗἩ ἢΐ5 ἐπερμίγαίίοπ, τοῖσί Ὀ6 δυρροθεά ἴο ὃ6 Ὀειε Ὁ 
φυλῆθοά (0 ἀξοῖίε οἢ ἃ ρμοΐϊηϊ οἵ {πἰ8 Κὶ πὰ [ἤθη 8ηγ πιοάετηῃ ΡἈ οἷον 
εἰδι, γε οδῃηοί βυγεῖγ ὃς υ5:|8ιἀ ἴῃ ἀδφοσιίηρ; δυο δὴ δυϊποσν, 
ΘΒρΘΟΙΔ}γ 88 Ἃ}ι6 ἰηἰογργείδιίοη ἰωνοῖνο πὸ σοηίγδάϊοϊοι ΟΥ αὔϑυγ- 
ἀϊιγ. ΤΠΐϊ8. τ» }}} οβρϑοῖδ! ἢν ἈΡΡΕΔΓ οἡ Ποπϑυϊιΐησ 1Π|6 τυΔϑ6}}ν Γα- 
ΤΏΒΥΚυ οὗἉὨ ὈὮγγα. οὐ (ἢ ͵ 8 ραββδρθ ἀπὰ ἴΠ6 εοηίεχῖ. 866 αἰδὸ 1 εὸ": 
Ῥἢγ)., Τιιεοάουγεῖ, δηὰ Ααἰευπιερῖα. ἰπόεοδά, {πῸ ογοάϊι οὗ (ἢς 
Αμορι]β 15 80 πλιιοῦ δὶ δῖαδ κα ἰῇ ἃ σδϑε {ἴκε {δ 8, ἡ ἤθγο ἴῃ6 Οομπηηδη- 
ἴδίογϑβ ἰῇ φυρθϑίϊοη (ΠΑΥ̓ ονθη βοὴ ΠΟ οὐρῇϊ ἰο ὮᾶΥΘ Κηονῇ Ὀδοὶ(6Γ) 
ἸΔΥ ἴο ᾿ὶ8 οαυα ὑΔὰ Οτεεῖ, ογγοηθοιβ ἱπίογρτγοίδιϊοη, ὩΔΥ, Ἔνθ εἶδ - 
δ'ρῃηδα μεγνεγείοη οὗ (ἢ 6 βεηὴδε οὔ ἴπ6 ργορῆθου, {ΠΈΓΈ Υ ἱπιροβίπρ ΟὨ 
116. 9: Πρ] ον οὗ {π6 Οα]αιϊίαηθ, {Ππ| 1 ΤΩ ὃς ἐχουβεα ἔογ ἐπίοσγί πο 
ΒΟΠ ον πδί πηοϊα ἑηἴο ματγίοιΐαγα (μδῃ ἴῃδ6 παίιγα Οὐ ΤΥ γυἷϑη νν]] 
ὉδηΔΙΪγ ροσπιϊξ πιὸ ἴο ἀο. 1 πιυδί ᾿πεγείογα σοηΐϊθηϊ ταγβ6] ἢ ἢ 
τοξετγὶηρ ἴο {Π6 τεπηακ8 οὔ Βοζα, Ἡ Όγ, ῬΥοΙ , δπὰ οὐμοῦ νοῦ 
ἴα 186 ᾿βαηἀδ οὗἁ δἰηηοδὶ ἀνθ διτάδῃῖ, ἴῃ ογὰοῦ ἴα ἱπίγοάιϊτοα ἃ νοῖγ 
τηδβίεεϊυ ἀδέδξησο οὔ ἴἰ6 οοσιπο ῥπίοσχργείαιίου ΠΌςΩ {Π6 ρεὴ οἵ (ἢ6 
Ἰεδιηεὴ Βογρεῦ, νν πο 1 ὅπλ (ἢ 6 ταί. Ὁ ἸηΔδυοσοά ἰο ἀο, δἰποα 18 νοτῖκ 
8 ΘΧΟΘΘΟΙ ΡΥ 80 ΆΓΟΘ. 

" δοηίοητία, Θογυ τ ἱπίογργεϊι πη), φΐ ἔρσμηι (εεμη, Οἠτὶεέμπι δὶς 
η[6}}Πἰκοη δι 6566 οχίδι πηθης, ΔῸ ἐπεγοπμνηὲ ἰηἀδ δεΐαϊο ογοθεὸ ἰτης 
Ρυψοδῖα δἰ, πιμὶια ἀὐρυπμεηίαπη 8ι}}} 6 δὲ υίατὶς πεπιετὶ νορα 
σπέρματος ἀκποῖαπι, Ὀιι]}1ι8 μγογϑὰ9 μγεῖ]ϊ, ἰσιο Αροδβίοϊο πα ζηυτ, 
Ὀρ᾿πδηςθυ8. Νερδηάυτ Ποὺ εϑῖ, εχ υδὰ πμπιεγὶ δὶπρείατὶς εἰς Π6- 
αυθαυδ ροβθ6, νϑθα σχέρμα Οἠτἐδέκίῃ οἱοη  βοιλτῖ, αυυσὶ ἱρέες Αμοδ- 
101..9, ο. 4, 6., ἢος νοσαθυυπλ δἰἱὰ σαι ϊθπθ ἐχροηδῖ, θαυ υ}8- 
αὐ ἴῃ 8. δι νοχ μ]υγ, αυπλ, ἘΚ ἀδ ργοίε. ὑυδυγρεῖυσ. δεὰ ἰθ- 
Ὠοπάιϊμθ εϑῖ: Ἔπο 

1εῖ, Ῥαυϊΐυπ) ὅδης ἀΐεἰ ἸΠσἸ] ΟΠ πη εἰησμίατεπι ἱπίεν οἵ ρίυγαῖσηι 
δυπηδ ἰηδι 9988 ΠΟ 60 “ΟὨφἶΟ, υἱ ἀε᾽πηοκδίτατεί, σπέρμα 
ΑΒΓΑΒδυηὶ 6886 «᾽ἐδιη Ολτγίδέμηι, Ἰδαὺρ νογῦδι ὅς ἐστι Χριστὸς, Οοη" 
(ποῦς νοὶ} σοποἰπδίοπεπι, ααδίη Αροβίοϊαϑ 6 Ὠ ΠΕΙῸ διπριίατὶ ἀυχο 
οτὶ, δεὰ ἤος υηυπὶ Ῥαυΐυτη βἰδὶ νθ}}] 6 οοῃμοθαϊΐ, Ῥγουη δδίοηθθ ΑΌΓδ- 
ἢθΏ)Ο ΦΧ 48 οἵηηΐηο οἱ Μεδείαπι δροοίϑυβ, ἤθα} 6 60 6586 Θχρ]]- 
οϑηδβ ; ου)ὺθ ἴδῃ ἰηιεγργεϊδιοηἱδ νϑηἰϊαίοτι οεγιδαἰηγὰ εἰς ἐοϑα 
ἈΡΡΑΓ  ΓΔΏ,, 81 ὨΟῺ σπέρματος, δε σπερμάτων τηθηῖ͵0 ἔαΐϊδοεῖ ἔδοία 
ἴῃ Ἰοοὶδ ἀβῃ. δὰ νβ, 8. ἰαυὰ. ἰϊδᾳθθ πυπιέσμῆι οατὰ ἢδο οχρ]οδιΐϊοης 
ὨρΏ ρυρδγο. 

φάϊγ. Νόη ἀδϑδβϑὰ Ἐχεπ)ρἶα, φυϊδυΐῦ οοπδίεξ, νοοαθυ τ 91 ἀκ τἰπὸ 
ὈΒΌΓΡΑΥΣ λοηιίηα, ν. ο, αβη. 4. 25, 91, 18. εἰς εἰ Ταύρυζι δὰ 8. 18, 
86. ὈΠΥῚ Ἰ)] ΤΏΡ, οὑπὶ δοπιὶπὰ 678, φμοὰ εδὲ Ἰκαἄσιδ ;. φαϊθυδ ὐὰς, 
υοὰ ΑΙΕχαηάγίηὶ Ηδῦτ, 15 νοταηΐ σπέρμα, Ὦεαί. 26, δ.. ΝἸὰ. Ὑεα. 
οΟΥΘ] ι15 Δἢ} ἢ. 1]. 
ϑᾶ]γ. Οὐ άηὶ Ἰιουθεῖς Αροβῖοϊο, ϑϑυση εββε Νεβοίδιτι ργοδαίυγο 

δον θυ8, διάαϊοα δἰ αΐα δἀαϊηδηίθιι,, 7 αίοσαπη ἀοτη ομβίγαηάὶ 
ΤΑΠΟΠοΙ ΒΌΓΡΑΓΕ ἡ Νονίπιιιθ οηΐω, Φυάδοε ε νοσιιὶ περεογὸδ 
δἰ 5 ΔΓρΡΌΓΩεηα ρε( 1866, δὰ χει αἰϊψυδπὶ ἀδμηοηδίγδης δ : δἷς 
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γ. ῥ᾽. ἐ Ἰοοο, [νΐξ, 19, 944. υδί εχῖδί ποθὴ ραν. πϑῦϑυοῦπ εβδοϊυηί, 
Ἰειπα δὶς φε46 οεἰοὐταίΐοπε ἰαμαπάμηα, ἀπὲ οἰδωπι σαρέμπι οἑ ροξὲ 
ἔπι, Βοσγδοδοῖ. ρμαρς. 85. ἔογπιδ θ]υγ. νοοὶϑ ΠῚ )9Ἵ, Ρ9. 68, 6. ργοῦδῦθ 
σορδῃίυν, Ζλόμπι, ἐπ υἱά γταεεηίὶ εἰ ἐμίμγά, μτοοὶδι8 εἐὲ ἰαιάαέϊοπα 
6ὁέε6 ἠοπογαπάμηι, Βεταοἢ. Ὀας. 16. ΡΙυγα νἱ. ἀρὰ ϑυγεηδι. 1. ]., 
ῬΆΡ᾽. 84, 8. 
᾿Α(Π]γ. Οἰιοά εἰΐαπι πηᾶρῖθ δὰ ἴδῃς οδυ98π) ρεγίΐοσα νἀ δίων, ἱροΐ 

δβοτὶ ρίοτεβ ὑυἀδίοὶ ποιηθη ».] ἔγεαιδηῖθι, ἤοὴ ἰδηΐϊαπι (6 ᾿οηεῖδο μη, 
8βοὰ ἱπιρτγίτηϊα εἰΐαπὶ 6 ΔΜεξείά ὀχροησγε βοϊεηῖ, ηυδὴ ἰῃ γαῖ ἀθ08 8 
Ὑνοἰεἰοηΐο δ]]δῖοβ ἰοθοβ ἰδυάλαθα βυβῆςϊαι. Βογθϑοῃ ἢ. ΕΒ. 283, 7. δὰ 
Οεη. 4, 45. ξεπιοπ αἰϊμὰ. Ἐ. Ταποείιμπια, αμοίογο ἘΠ. ϑαπιμοῖο, αἱχὶξ, 
γοοροχὶδ86 ἐἰἴαπι (Ἔσαπι) δοηιεπ ἱἰἰωμὰ, φμοὰ οτὶἐμγαπι ἐγαὶ ἐς αἰΐο ἴοοο ; 
δὲ φιοάπαηι 656 ἐμὰ "Ὁ ες Μοβδὶαϑ; ἰὈΪὰ 51, 10. 816. αδεη. 19, 839. 
ὅδε υἱυϊδοδηνις 62 Ῥαΐγο ποδίτο δοπιθπ: ἢ. Ταποδμηια ποπιὶπς Ἡ. 8α- 
ηπεἰϊε : ποπ αἱοέιπι δεΐ πἰϊμπι, δε ξοιπρη, σμοὰ ῃγοαΐγε ἀεδεδαὲ 6: ἰοοο 
αἰϊο: εοημοίπαπι Ὁεγὸ εβὲ {μὰ ες Μεοβείω. Ῥίδηυπι ἱρίτυν 
ἐποΐῃπι νἹάείυγ, δὶ Ραυ]ιι8, τοσο σπέρμα, ἱπεπιὶ Δαυα τ) ἀοηιίπθηι, ἰ. 6, 
“εεῶηι (ἠτιβέμπι δ η ἤοαγα νο]υδεῖ, ἰὰ ἤδαυς οὐ ᾿ἰορυε ταϊὶοπίθυθ, 
Ὠδη016 συπ) οοπδυσι πάϊς ᾿ηϊοΓγρτγεϊδηάὶ Φυάαϊοὰ ρυρῆασγθ. [Ιἴδ4ὺς 
νἱδηάσπη εἴ, ἡυτ ᾿Ἰογυη ορὶ ἰοηΐ, φυὶ Αροβιίοϊαπι πἷος τεαρϑὸ ἐς 
ἤεει, (ἠτὶείο ἰοχαὶ διϊαπηεηΐ, ἔανοαϊ εἰΐδιη Ἰοοογιη Μοδβαϊοογυηι, οἰ 
Ὁπίνεγβε ϑογριυγα 8. δυοίογ 9. 

δειποηβίγαγὶ Ἔρροὸ ἀεῦεῖ, ἴῃ ἰοοἱβ Μορβαϊοΐβ, δὰ νβ. 8. Ἰαιιάδιϊβ, 
ὨΟΏ 6886 8611 20ηθη) ἐδ “ὐταλαπιὶ ροδίοτὶαἰς (αν: 681 86] 118 νἱβ τοοὶς 
»Ὲ)}), δβοὰ ἀδ ὡπὸ φμοάαπι, δὲ ἧμπο μη 6588 «6διεπὶ ΟἸιτὶδίμηι. Εἰ 
ἸΑΘΘΗ ἄδη. 22. 18. (ᾳυϊ ἰοοῦβ πᾶς ἴῃ σδυβὰ οϑί ργεοὶρί 8), σεη2 
γαἰατωιη ὠπΐσετϑα, νοσΑΌΘΪΟ 9], ὨΟῚ 8818 σοιιηοαξ δἰρηἱ βοδγὶ 

Ῥοδϑε νἱἀεῖυν : αυὸ δηΐπ ὈΟηΟ Ὠΐςσοα μομυ}ι8 σοἴογδα Ὀδανὶϊ μοηϊοδὶ 
αυϊάματα οοπλπιοαὶ εἴ υ{}}}Ππῶι}8 ἃ ροδίεγ8 ΑὈγΘ δὶ σΟηΓρ1566 ἀΐσδδ 
Οδηδηςεΐβ ἡ [ϑγ ἴ48, ἀϊοὶδυβ Μοβο, Φοϑθυὰ, Ὠανίἀθ, 4}1}8, ρϑηΐβθϑ 
4ύυδηι ρῥίυγί γ88 ἀο δἰ] αν 886 ἀγΐδ, ἰπίογ 6886, νϑοίζαΐεο θοἶδ86, 8. 
Μογρίυγε τοδί  ποηἶο δοσορί τυ : Οατηθ8 ἀθηΐᾳυθ ὨΘΥνΟΒ ἰηϊ θη ἶθ98 
οοηδῖαϊ υάδεροθ, ἱπ τεάϊρεπθἂ δὰ ἱηιεηπ το] σίοης ΟὨγδ(ἰαηδ, 
400 ἐεἸ]Ἰοἰϊαι 5 ἔοηῖα ΠῸ}}018 ὉΌΑΓΙΟΥ 6886 ροίοβὶ : 06}18 νθαῦοὸ Ὀδηδβοὶα ! 
Ὀίσηα δυηῖ, αυδ Ἰεραηῖαν Μι|Ιοηαὶὶ εἰ δαίμὶ! αα αεη. 29, 18. δΔηηο- 
ἰδιοηθ9, Αηίοη. ἀθ Ῥγορβεῖ. Με88. οδῖ. ἴηὴ ϑύ]ορ. Οριμδς. (Ἱ, Μυη- 
ΕἸ ΩΡ}, ἴοπ). ὦ. μδρ. 457. εἱ Μοῦ δὰ Αοιὶ. 8, 25. 
Οὐκ Ἰρίτυν ργοιμἰββῖο ἀϊνῖπα ἤθη δὰ μπίσενδαηὶ βεπέοηι 7οταδι δίοαπι 

Βρεοίεί, Γεοϊὸ δδῃῦ δὰ μημηὶρ αἰΐσμεηι τεῖ 1556 νἱἀεῖυΣ Ῥαμ]αδ ; δἱ 
ψοσο, υἱ νἱαϊηυ, ἀπὲ εδῖ ᾿πι6} }Πμοπάυ8, Αροβίοϊβ, δ Ῥγογηΐθ- 
δίοπθ “έξμης Οἰτὶδέμηι ϑση  βολγὶ, γεοι ἰϑϑίπλδ σοηϊοηαϊῖ, Αἀ ᾳυδπὶ 
δηΐπὰ ὨΟΓΙΔΙῺ Οἵ ναιϊοϊηΐ τ) Μεδβϑίδηυση), φυοὰ νοσδηΐ, οχὶρὶ 
ἀενεῖ, δὰ οαπάθμῃ ἰοςι8 ὕθη. Ἰαυά, ᾿ὨΟΓργοϊδηι8 οϑῖ : δ6}}. δἱ νδίθδ 
14118 αἰϊσυὶ διιτὶ δυδηΐῖ, αιλ]18 ργεῖον 9 6βανη (ὐἰ γἰβ[Πλ Ἰδτηΐηὶ αἰγὶ. 
Ὀυὶ ρμοβοίηῖ, ἀς Μεδϑὶδ 1Π}} ἰΙοαυΐ οχὶϑι ἱππδηαὲὶ βυηΐ: ἤϑης ἱκιτΓΣ ἴῃς 
τογργείδηδὶ Ἰθροπλ 5 ἐεπεαηγυ8, τηδηϊεϑίι τ) δῖ, ῥγΟτ, 88: οηθ τ, αἷν]- 
δῖ ἤδαυε δα ᾿βδδουτ δυῖ ΖΔ Ἴοοῦυπ βρεοΐδλγα, αὐἱρρα φυΐθυ δδάθῃι 
Ῥοβῖδα αυοαις Ἔχ! Ὀἷτα οἷς, αδη. 426, 4, 28, 14; πεαυθ Μίοβεῃ, 90- 
δυδη), 3υδίουπι δἰᾳυξη,, Ὠάνίοῃη, ἰδηΐε Ἔχ 1886 οὐληΐθυδ ρεηίί θυ, 
ἔεϊἰοἰταιί ἔοηίε58, φυογχη 80]]. δυϑρίοἰτθ τ} ἔσεγε ρορυ]  ἰπἰΘγη δοίη 
ξεττηὸ ἀεϊεῖ!, ἀγιηΐίθαιια βιισδοῖϊ ; ἤδαια ροϑί θανίάεπι, ουἱ ᾿τἰάδιη 
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11|8γ|8 ῬΓΟΙΩΐβϑιβ οϑὲ ἔκγονος, 2 ϑαϊη. 7, 18, 14. αἰϊφιθλ ἔμ .868 
παῖιπ), ἐν ᾧ, ἐυλόγηται πάντα τὰ ἔθνη, δὶ ἃ Φεδὰ ΟΠ γτίδίο ἀἰϑοαβθασίβ, 
4115. τὸ πλ}τ|58 αὶ ροητίθι5 δ Ὠγπ)δὲ οϑὶ 1οεἰ 185 ἃς Ὀοαιἴδι15 ἀδῖοσ, 
ἰϊα Ἔχ  πνῖδα ἢυ}.5 ἔσο! οἰτδτἷς, ῥγοτηϊοηῖ6 60, οἴ 65 ΟὨληἶῆΟ ΡοΟρῦ»ν 
1ο8, αι ραίες ογοΐβ, 8]]1ηυδηαο ε8 γτεααϊίυτγιιϑ γυ γι εἶρο9. . 

Ι δὴ σοιῃρεὶ]5α ἴο οὐμἶξ τδηΥ ἤυγ ον 40]6 Ργοοῖβ δηὰ 1] Γαι Ο͵δ 
οὗ [Π6 8απ|6 ἰθραγηθα τυ ἴοῦ, 88 α'5ο ποκα οὗ Κορρε..- 1 ν}}} οοῃοϊυαα 
ἀν τη κίηρ οη6 ΟΥ ἴνψο οὈβεγνδίϊοῃςφ οὐ (8 0β6 οὗ ἴπε ρῥἱυγαὶ 
σπέρμασι. ἴϊ ᾿α5 Ὀξεη ἀφηϊοα [ἢδι [ἢ οΟΓ »} 15 Ἔνὸσ υϑεὰ ἰη ἴδε 
νἱιναὶ, ὄχοορί ἴο ἀεηοΐο (6 δεθὰβ8 οὐ νορείβοεβυ Αηὰ ἴῃ ββὴς6 
δϑϑογίίοη 88 δε πλαΐς τοϑροοίΐηρ σπέρμα. Βαῖ {ἴχ6 ἔὈΣΏΔΕΓ μοδὲ- 
τοι τηογεὶγ ὀχίθης ἴο ἴῃς ΟἸἹιὶ Τεβιαηθηῖ, νυν ϊο ἢ ΟὨΪγΥ οοπίβίἢ8 ἃ 
ἔγαριηθηΐζ δι ἐπιὰ}} ρατὶ Οὗ [6 ΗἩεῦτγειν Ἰδημυδρα. 80 (Πα 1 σαηηοῖ 
θὲ μιονϑὰ τηδῖ 7) ννἃ8 πεῦϑῦ ιι86α ἴῃ ἴῃ μέμγαί ἴο ἀδφηοίε δοῆδ, ταρδ3. 
Α9 ἴο ἴῃ ᾿ἰαῖεν δβϑεγίίοη, ἰζ 18 υαπίουπαεὰ ; ἴον (ῃουρἢ σπέρμα ἐδ 
Ἰιδϑ ἰῃ ἐξ βί προ δν 49 ἃ οι οὗ πιυϊῖαάς, ἴο ἀδηοῖθ δενϑγαὶ οἰ !- 
ἄγεπη, χεῖ 1 18 βοπιμοι πγ68 υϑεὰ ἴῃ {Π6 Π]ΌΓΑΙ ἴ0 δ᾽ ΣΉ δένεγαὶ 808 
οὗ [Π6 δαπὴδ ΓΔΌΪΥ ; 89 ἰη ϑορῇ. (ἀ. ΟοἹ]. 599. γῆς ἐμῆς ἀπελάθην 
Πρὸς τῶν ἐμαυτοῦ σπερμάτων. ΟΙδοΥ ρᾶββαρ68 ΔΓῸῈ 8|90 οἰϊδὰ ἣγ 
ἘΠι,βΙδΥ οὐ Ευτγὶρ. Μεά. 798. Βυὶ (ποτὰ 6 νογὰ 18. ΟἹΪ υϑεά ἴῺ 
{Π6 ρ]ιγᾺ] αἰφηξίαςα σγαξὶά, ἀπὰ ἴῃ ἃ β' Πρ ΪΔΓ 6 Ώ 86. 

ι|5 {ΤῸ οὈϑογνοα Ὁγ Μῖγ. δίδάβ, {πὶ που ρἢ ΠΟΤ 18 ηο δυΐδο- 
Τἰγ ἔον ἴΠ6 νον, ἰὴ {Π6 ρ] ΓΑ] ὨᾺ ΕΓ, 85 ἀρρ θὰ ἴο ἀϊβριοηιϊ ἔλπιΐ- 
1168, γεῖ ἴπεῦα οδὴ ὕὈ6 πὸ οὈ᾽θοϊίΐου ἴο δυο δὴ δρρὶἰςδιΐοη οὗ δε 
τνονα ἴῃ ᾿ς βρυγαῖΐνο δβηβθ, ἱῃδῃ ἴο (8 θεϊηρ; ᾿ἰ γα ἢν υϑθοὰ ον 1ῃς 
δεοάβ οὗ ἀἰϊβδγθηῖ νορεαῦ 68, οὐ ἴον ἀϊβεγθηῖ ρογιϊοῃβ οὗ δυο} βδϑοάϑβ." 
Απὰ ])Ὲ γσοβδγκβ (πὰΐ σπέρμα 8 ὨΘΑΓῪ δηδίορουβ ἴο ἴῃ6 ΒΕ ρ] φιι 
ὙΟΓ Ῥγϑξοπῃ (ΟΥ οῇξὝρτὶπς,) ὉΠ σὮ ἀεηοῖδβ, ὄν ἴῃ ἴΠ6 δἰημιαῦ 
ΠΌΓΩΌΟΣ, 8411 (6 ἐοϑοοπ δηΐϊβ οὗ Θ᾽ ἴδῃ, ἤονγονοῦ πυϊπογουδ.: δῖ 
᾿ξ να μιαὲ οσοαδίοῃ ἴο βρϑὰῖκ οὗ (ἢ6 ἠδβοθηδηίδβ οἵ ἀἰδεθηϊ θη, νγ8 
Βοι ἃ τι86 [η6 ρ]ιγᾺ}." Ηἐἑ εἶθὸ 8 |{{{|6ι Ὀδέογα γϑιηδυκϑ, (παῖ ἴῃ 
ἴη6 οα86 οὗ ΑὈΤΘΏΔη, ἰἤοῖθ τνᾶϑ δυο ἃ γὙϑιλγκαῦϊο αἰβογοηςς 
θείνγεθη ἴΠ6 ἴννο ᾿ΐπεβ οἱ ἀεϑοθηληῖθ ψνἰο δρίϑηρ ἤγοτη Πίτ;, 
(παῖ, 1 τῆς αἰϊνίπα ῥγοπη)ῖβε δά Ὄχιθηάδα ἰὼ Ὀοῖν, ἰὶ του], 8ς 
ἴ[η6 Αροϑβῖ]θ βββπὶ8 ἴο ἰηζἰ πᾶ 6, ἤᾶνα ὈΘΟΠ ὨΊΟΓΘ ἜΧΡΓΟΘΘΙΥ βῆ τι ηθα 
Ὀγ ἴδ τιΞ6 οὗ σπέρματα. 

17. τοῦτο δε λέγω. 'ΓῊΪ8 185 σοῃδιἀογοά Ὦγ Κορρβθ 
88 ἃ ογιησΐα δαμίναίθηΐς ἴο νυνὶ δὲ, 7απὶ τὑεγῸ; ἃ5 1ῃ 
1 (ον. 1Φ, 18. πὰ οἰβδεανῆοσαε. Βιυὲ (18 566ῃ18 
ΜΡ πα ὮΡ πηδίίοτβ ἴοο ὈτΓΙΘΗ͂Υ. [{ 5ῃοιὰ βθϑιῃ 
ἰο. 5! σηϊίγ, “ΜΥ τηϑδηίηρ 18 {}}18 :᾽ δηά 1 88 ρσο- 
ΠΟΓΑΙΥ ἃ Γαϑιμηρίννα δηα σοηπίηναίνα ἴογοθ. 80 
ἴθι {6 Αροβίία τοϑυπηθβ ἢ6 {ῃιοδα οὗ (6 ἀϊ8- 
σου 86 δὲ νοῦ. 16., δηά σοπίηπῃαθϑἘ ἰἰ {ἢπ5. Δια- 

ει Ἀ 80 ΒοΙρε7ῖ: ““εῖθα, τῶ δὲ Αβραὰμ---αὑτοῦ, γ8. 16. ἰηϊυ.8 
δοηῃίΐηογα ριιϊΐοπὶ βδοηϊθηϊβ, αιδῶλ οχ ἢ ἃ ἢυπηδηξ διαθήκης εἰ 4 ]- 
νἷη σοτηραγαίίοης εἰῆσεγς νοϊαϊι Ῥαιϊαθ, φυδ νοῖο δοηϊοη(ΐδιη, 
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᾿θήκην προκεκυρωμένην --οἐπαγγελίαν. ὙΠαὶ ἤδια δια- 
θήκη 8]6 168 ργοηιῖδο, Βοῦρϑὺ {Π|η8 15 τηδηϊξαδί, ποί 
ΟὨΪΥ, Ὀαοδυ88 ἰζ 18 ἰῃἰογοδαηροαά ψ ἐπαγγελία 81 
δίοτα οσοσμγγηρ, θὰ. Ὀδοδιι86 ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν 
ἐπαγγελίων αἱ νεΥ. 42]. 18 [Π6 58Π16 88 ὁ λόγος οὐκ ἀκυροῖ 
τὴν διαθήκην. ᾿ ν 

Προκεκυρωμένην. ΒοΙροῦ {ΠῚ} Κ8 [Π6 προ 15. ἴο θ8 
Γείεγγοα ἴο {π6 [ἂνν δἰϊογνναγἀβ ργοπη!σαίθα ; δηά ἢ6 
ΤΟΏΩ618 εἰς δφμθ αὐ, Ἦδ (ἤδη 88915}5 [ἢ ζΟ]Πονληρ; 
Β6Ώ86 : ““ ᾿ΓΟΙ5818, 4088 ταῖᾶ 6886 ἀοοἰγαί οφμθ αὐ 
ἰϑηηροτα (ἢ γιϑί!, αιιοά 856} Π|δσϑὲ θϑῦ 1}πἃ Ρ ΓΟ ββυτὴ 
σπέρμα." Απα δ τοιηᾶσ8, {Πηδὲ (Π|8 νψ88 {μογοίογα 
ὯΟ ΙΟΠΡῸΓ ἃ ργομιὶδθ, ἤθη τῆς ἐλὶηισ ργοπιϊδθα νγ88 
οοηα ; δηὰ ἢ 1{ ἰο!]ον8 {πᾶ [ἢ6. ἰᾶνν ῥγοι}υ]}- 
δεαιεα 480 γοαγβ αὐἰέεν, (δηά -{πογοίογα ἰοηρ Ὀοίογα 
1π6 1) νη ῥτγοπι86 ἢδά [8 ΕΠ] πηθηϊ,) σου]. ποῖ ὈγῪ 
ΘΏΥ ΓΘΔῺ5 Τη8Κ6 νοϊά [15 ἰὰνν (διαθήκη) οὗ Οοά, δηά 
ἴα ΚΘ ΝΥ 118 ἔογοθ, Ὁη]685 10 σδῃ 6 δι ρροβδά {Πδί 
(οὐ ν88 ἱποοῃβίβίθης νι ὨΠπηβοὶ ἢ, 4 πιυ τα} ΠΥ, 
ΜὨΙΟΝ ἃ8 10 18. ἀἰβριδοθίῃ] [ἢ πιθρ (νοῦ. 1δ.), 80 1{ 18 
εἰίοεν υμψογίῃν οὔ ἢ 1) εἰέψ." "ἢ 

. 17.. νόμος οὐκ ἀκυροῖ εἰς τὸ καταργῆσαι τὸ ἐπαγγελίαν. 
Α β8ογὶ οὗ Ηρρθγον τηοάδ οἵ Ἔχργθβϑίοη ἴῸγ ὁ" σδηηοί 
8ΏΠΟΪ, ΟΥ δριοραίθ." ΤΊ] εἰς 19 ἴῸγ ὥστε. Βογρογ 
ΘΟΙΠΊΡΑΓΘ8 ἃ 51Π|||8Γ 086 οὗ (ἢ6 Ηθθτ. Ὁ ΜΠ δὴ 1ηῆ- 
πνο. Ηθ αἷἶβο, ἰη σοη)]υποοη ψἰτ [Γοοβηογ, δ6- 
αιιο68 βοηλ6 (Ἰδβϑβϑίοδὶ ραβϑϑᾶρθθ. 1ῆ6. νοῦ καταργεῖν 
18 οἴἴϑη ιι5364 Ὀν δὲ. δὰ! ; {ποὰρ}} 11 ΟΟΟῸΓΒ 80 ΤΆΓΕΪΥ 
1η 1ἢ8 (ΟἸ]αβϑιοαὶ ψειίοθ, (Πδΐ 11 18 γτεοκοηθὰ ὃῃν Μι- 
οἢ86115 δυιοηρδί {π6᾽ (Ἰ]ΠἸοἰδιη8 οὗὁὨ {π6ὸ Αροβίΐϊθβ. [ὲ 
Βῃου ἃ γαῖ μοῦ βθθηὶ ἴο ἢᾶνα Ὀθδθη ἃ Ψψογά οἵ {π6 ΜΙ8ςε- 
ἀοηΐδη δηα ΑἸοχδηάγίδη ἀϊδ]θοί. 

Α5 ίο {6 σἢτγοῃοϊοριοδὶ αἀἰβραίοβ σγαῖβθὰ οἡ {ἢΠ6 
ΠΌΘΟΥ 480... οἡ ψῃϊοὶ ἰδ6 ΓΟΔΟΘΥ ΤΏΔῪ σοΏϑι 
ΒΟΥ, Ὀοάάγ., δηά Μδοκηῖρηῖς. 1 οδῃ 866 ΠῸ 
ΓΟΑΒΟΏΔΌΪΕ Οβ]θοίοη ἴο {86 πιοάθ οὗ βειΠἰὴρ (π6 

Ἰηϊοτγοοίἃ “Ραγθηϊ μβεδὶ (οὐ ᾿'λέγει---Χριστός), ποῦ δὰ βπθῶι ρογι 
ἐὐοΐατη, πος -οοπημηαῖο- Αροβίοϊιβ ἰμϑοίδιγοῖ, αυδῖεβ γερο [068 ἴῃ 
δβοτίριϊ5 ῬΑῸΪ παυὰ Σαγο τγεροῦίσὶ, ἰὴ εν. δ ἴλοι. μαβϑίῃι πηοηδὶ 
Κορρίυ5.᾽ ἷ 
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φαεϑίίοη 85 δἀορίοα ὈΥ τηοβῖ οὗ οὔτ ΕΠρ] 8} Ιηἴοσργο- 
678, ΠδΊαἾν, ὈΥ Βυρροδίηῃρ [ἢδι {Π6 ΑΡροϑι]Ὲ σορυΐεδ 
ποῖ ἔτγοηι {ῃ γα ῥ)αεαέίοπ, Ὀυϊ ἴτουι [Π6 ογὶσίπαΐ ἐπεέξ- 
ἐπέϊοη οὗ ἰπ6 σονϑθηβπηί πιϑηϊτοηθα ἢ θη. 19, 8 ὃς 4., 
ἤδη ΑὈταῆδπὶ 8 βονθηίγ-ῆνθ γϑαγα οἷά, ἴτοια 
ἤτον μογίοα το {πε Ὀἰγι, οὗ ἴβδας ποῦ ψ γα (Π6 
ται θηϊγεῖῆνα γοαγθ ἢ] ἢ 846 τοαυϊγοαὰ (0 τῇδ ὑρ 
τὴ παιηῦον 480. : 

18. εἰ γὰρ ἐκ νόμου---ὃ Θεὸς. Ἡδῖα νὰ ἢδνα (δα 
εγοαπὰ οἡ ΜὨοἢ 1ῃ6 ΔΑροβίῖα, ἴῃ (Π6 ργεσθα!ηςἢ 
Νοῖ86, τοδὶ ηἰδιη64 ἰῃ4ι {|| Ὀἰνίηδ Ῥγοπ)ὶδο τὰβ οὶ 
χηδλάθ νοϊὰ Ὀγ {ῃ6 ν᾽. αἴ νανὰβ ρῥτγοπιυϊραιοας 
φϑιηοῖγ, ἰπαὶ (ἀοα οδηηοῖ ΓΟΑΒΟΠΘΌΪγ 6 ϑυρροβθά ἴό 
μανο αἰξογοὰ [8 ογῇ βαυίηρβ, 80. (ἢδί, δου Ὠδνίηρ 
ἢγοῖ Πο]α οὐ ἃ ῥγοιλ]86 ἴο; ΔΌγδἢδηι, ὙΠ ἃ σοη ὦ ς 
το δῃηθχϑά, ἢ6 βῃου  α ἰπθὴ ἧἢδνο εδυβοα {δ6 οὔ- 
ἰδϊπίηρ οὗ 1 ἰο θ6 σοη)]οϊποά χη ἔἢ6 νοΡῪ ἀπ σα 
οὐὔδερυαπορ οὐ ἐδθ 1,αιῦσ. Ιὰ 15 ἴο θὰ γεπιοθοζγοά, 
151, 1Π8ὲ {Π6 ργοιηῖβ 88 τηδ4δ ἴο ΑὈγαθδηὶ δεύογε 
86 ρτοπιυ]ραίίοῃ οὗ τπ6 [ν᾽ (νον. 17.) : ἀ]γ, {πδὲ 
ἴῃ {π6 ἀγραηχοηίαιίοη οὗ δι. Ῥαὼ] (Π6 ργοπιῖδο δῃὰ ἰῃς 
ἐλέπᾳ 8. Ῥγοπιϊδεα τῷ οἰοϑοὶγ οοη)οϊηοὰ ; βοραγδίθά 
ἱπαάθοά ὃν ἐδε ἰκαιυ, 88 -ὍΥ βοιηοίῃίηρ ἐτερογενὲς, οὗ 
Ἰητογ δία (566 1ῃ6 ποῖα οη 2, 21.), γεοίῖ 80 υπϊϊοά 
85 Ὠοΐ 10 ὃ6. ἀἰβ]οϊηοἀ ἐπ ἐῤοιισήξ; δῃὰ δῖ, δι] σοη- 
βἰάδιβ (Ὧ6. [ἂνν 80 ΟἰοΒο  Υ σοπποούθα 88 ἴο: τηδἶ6, 88 
4 ΓΘ, 056 εδαΐη.. (Βοτρογ.) ; 

Αἴ κληρονομία ΚΟρΡρΡα δηὰ Βουρὸγ ψουά δβυρρΡ}Ὺ 
δίδοται; 88 ἴἢ Αςίβ 7, ὅ. ὦ, 32. Βιυϊ Π6 ΓΘ8] 6}11ρ5198 
δοοπ8 10 ὃ6 (ῃδί οὗ [ῃ6 νοτὺῸ βυϊδίδηξιἊνα, νῃϊοῦῇ ψἱὍοὦ! 

Ὁ Βογρογ, πονγονοῦ, ἀθοϊϊ με {π6 ἀϊθουθοίοη οὗ (8 φαοείΐοη, ν»ῖἃ 
ἴδε ΓΟἸ]οννηρ; γϑιηδτκ : “ς Οδἰογὰπ), οὗπι δαἀϊεαία8 Δ ΏΟΓΌπι Ὠυ ΘΓυ8 
ἢ}ο ἢ} ναϊεαῖ, δὰ γρυπιθηιὶ ρρεγβρίουϊϊαἴειη ᾿γανἰ ἰδ νεσεηάιιπι» 
4116 εἴ, μ6, ροβί ὀρϑγοβαϑ αἰ ἢ ς ἢ] 6θ4 16 οοτηρι8[] 0168, ΟΠ 8 ΓΕΒ 
ἐοη͵θοῖαγεο νδηϊδίεπὶ γαδαῖ, οὗτηαυθ ποβίγα τι ΠΟῊ 5ἰζ ἰδηῖδα Ὠστηΐ- 
ἢυπὶ ἀσείογαμ! σομηροηοσζέ 1166, ἢθς ἀφηίᾳφιυθ Ῥαυΐ εἷς σοηϑ τὰ» 
δ πογιυδη) Ἔχδοῖΐ τοτηροτὶα Ἰοηρί(υἀΐποπι, δοουγαῖΣ ἀοοοτα, αφαοὰ 
δῖνθ ἃ ὈΓΪϊτηὰ ἱπάθ ἔβοῖϊδ ΑὈΓΑΠΔΙΠΟ ῬΓΟΙΏ 88: 006, δἶνα 8 Ὡϑίυϊϊαῖθ᾽ 
Ἰςαϑοὶ, δῖνε ἃ Φδοοῦ! ἰη Ἐσγρμίυτα πιϊρταϊίοπο, δὰ Ἰαΐδοι ὕδαυδ ἰεροῖα 
Μοθαΐοδη ἔμετγὶ ργεβίο]αρδιιη; ἤδθο ἰρίίυν οἂτῃ ἰΐα δἰηῖϊ, ἱφ ἘΠ} 
ῬΓΟΓδὰ8 δὰ σϑυδδπὶ ὨΟδΌΓΔΙ αὐ ξεϑ[]Οη6 5 Ραυβεάοσε ὩΟὈἷ8 Ἰςοδῖ," 
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δᾶπιί οὗ Ὀεϊπρ ἰἀκθη ἴῃ {ἢ 8 5686 σοπι6, ΟΥ ὅθ ρΐυδν. 
ληρονομία ΔΏΒΉΘΓΒ ἴὸ (ἢ6 ΗφὉ. ΤῊΣ. [Ὁ τουδὲ Ὀ6 
Οδϑοενοα, τδαϊ τῇΠ6Γ6 6Γ6 ἔτῦο ᾿Π ΠΟΤ ΠΟΘ 5 ΒΡΟΚΘη οἔ; 
191, τ1Π6 ἐεγιρογαΐ οὔθ, {παΐ “οὗἁὨ {ἰΐ6 Ἰαπὰ οἵ (ὐβηδβῃ : 
Φάϊγ, τΠ6 6ρίγίέιαί Θὴη6 (τ Β!εἢ 88 ἐγρι θα ἰη 118), 
Πδιηαῖν, {6 Β᾽ 88: ηρ8 οὗ 16 Μδββ:8Π᾽ 8: Κι ηρ ον. 
δας 5. 87, 18. 19. ὅ4, 17. Ηθδηςο ἰξ ψὙ)88 δρρ] θά, ἴῃ 
1ῃ6 βδογθὰ ψγίίαγθ, ἴο ἀθηοί 4}} {π6 Ὁ] δϑίηρθ οἵ 
ΟὨγιϑέ ἀδβιϊηρα ἴῸγ τηθῃ, θοῇ 1η (ἢϊ9 νοῦ ἃ βηα (6 
Ὠαχί. ὅθε Δοίβ 20, δι. Ερῃ. 1, 14 δὲ 18, (ΟἹ. 8, 
44, 1 Ῥεῖ. 1, 4. [Ιι 5, (πΠογαίογο, {Ππ6 βδη16 88 εὐλογίᾳ 
ΘΌΡΓα νοῦ. 4. Τἢυβ (6 ψοΓάβ ἃγὸ Ἴοη]οϊηρά ἴῃ 1 
Ῥρι. 8, 9. ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε. [{ 18 
7 α!ο!ου ΒΥ οὐβογνοά Ὀγ ΤΒΘΟΡὮΥ!. τ(Πδὶ 6 τηυϑὲ ἢοΐ 
Γ685 ἴΐ6 δχαῃρῖθ ἴοο ᾷγ; ἴον {πὶ ΝΘΓῪ ΤϑΆδΟῊ 
{πΠ6 Αροϑβίίο βαϊά, 7 δρεαΐ αὐέδνυ ἐδθ ἨιαΠΠΟΡ Οὗ πιθΉ, 
1.6. Γγίηρ ἔογναγά δὴ ὀχδηρίο ἀθγίνοα ἴτοη ἢυτηδη 
ΔΙΔΙΓΒ : -Ππογοίογθ πὸ ψοηάογ (πὶ 11 οδΔηηοῖ 6 8Δ46- 
ητδῖο ἴο ἀϊνίης {π|ηρ8.᾽; Σ κα 

Βογρθγ' {ΠῚ ηΚ5 [Πα κληρονομία ἐκ νόμου 18 ΒΥ ὨΟΏΥΠΊΟῚ8 
ὙΠ ἢ δικαίωσις ἐκ νόμου, 1.6. (Π8 [6] ΟΠ Ρῥγοσθράϊηρ 
ἔγοιῃ )ιι5:1Ποδιοη. . Οοηραγτα Ἐοιῃ. 8, 17. Κορρθ 
{Δ 68 {Π6 ἔτε ἴο ἢδνα γϑϑρεςοῖΐ ἴο «(δ 6 {1268 ᾿ΟΒίθσΙΟΣ 
ἐο (ἴ6 ἰὰν οἵ Μοϑθβ. - 

Κεχἄρισται, ““ ρτδοίϊου ιν ρζᾶνα 10 ὈΥ ΡΙΟΠΊ186," 1. 6. 
στδοίουϑ!υ ριον 86 ἴο αἶνα δ. ΒοΙΡῸΓ [Δ Κ68 ἰζ [ὉΓ 
ἐπαγγέλλων κεκάρισται. ΟΥ̓ ὀουϊ88 τὴν κληρονομέαν 
τηῦϑδὶ ὃ6 τορϑαῖθα ἤγοηχ 16 οἶδυ5θ ργοοθάϊην. Χα- 
ρίϑεσθαι 15 οἴἴδη υϑοὰ ἃ8 ἃ ἀδροηεηΐξ ; Ῥαΐϊ ΓΑΓΕΥ Ιὴ 
11}18. (6η56. ' 

19, τί οὖν ὁ νόμος; Τῶν παραβάπξεων, ἅς. Ἦθτο να 
Ὦδνα 8ὴ δήβννοῦ ἴο δὴ οὐ]δθοϊίοη, οὗ σῇαΐ 86, {Π6ῃ, 
ψγὰ8 (6 [Δνν, δά ΨΥ νψ 88 1{ ργοπ)υϊραιοα." Τὸ 
ΜὨΙΟἢ 10 15 τορ θα, τῃαὲ (Π6 [νν 88 ὈΥ ὯῸ πιθδῇ8 
..661655, θυς [861 118 86 ψ88 οἱ 80 0} 8 Ὁ Κιηα, δηἀ ΟὨΪΥ͂ 
ΤΕΙΠΡΟΓΒΓΥ. τ εηίβιμ [τ καθ ποῖ ὑυηρτοάυςίίνο οὗ 
δοοά; τδουρὰ 1 Π84 πο οβξδοῖ ἴῃ ργοσυγίηρ γι8{1ῆ08- 
ἔϊοη. [{ νβ οἵ βιϑαῖ βθσνίοθ ἴῃ γαβίγαϊ πίηρ δὰ ρο- 
γΟΓηϊη ἃ ΡΘΟρΪΘ ῥρτοῆθ ἰο ΜΙΟΚοάη688 οἵ ΘΥ ΡΥ Κιηέ, 
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Βυΐ {Π||5 (48 ψ88 βθαδβη ὃὉγ (ἢ γυ58.") ρογίδι θὰ ἰοίἢ6 06 8 
οηἶγ. ϑοίηθ διηθηῖ πμοάθγη (ομβιηθη(δίοῦϑ, ΠΟΨΕΨΕΓ, 
Πᾶνα ΓΠουρλ {πὲ (8 15 ποῖ {Π6 11}}} βδηβοῖ Ἱπίβπαβα 
ὈΥ π6 Αροβί]ϊεὲ. ὅδε ατοί., Βεζαᾶ, 1)οδάν., 0 γ, 
δῃἃ Μδοκη. Τῇ [ἂν 838 δἀ ἀδἀ (54Υ [Π6γ} αἶδο ἰο 
εοπυΐποο ἐδ 76γαοἰϊίοα Ὁ} δὶπ, Ὁ βῃονίηρ ἴθ) ἴῃ 
ψ αὐ [ΠΥ Ψ γ οἴξηβινα ἰο αοαά. ὅ66 οῃι. 8, 20. 
“«ΤΠ8 (8γ8 )οα ἀγ.) {ποῖγ ὑγαηβργΘβϑ:0η8, ἢοΐ ΟἿΪΥ 
οὗ {|| σογθηιοηΐαὶ θὲ οὗἩ (Π6 τηογὰ] ργεοθρίβ8, ψοῦ 
ΔΡΡΘΔΓ ποῦ Θχοθθαϊηρ]ν 51η[0] ἐπ ἀδηροόγουβ, ἴῃ 
Ῥιορουίίοη ἴἰο {Π6 ροΙβρι σα οὗ (Πο86 Ργθοθρίβ, δηα 

ἘΞ ἘῸΓ Πα εχρίδἰῃβ τῶν ταραβάσεων χάριν (8 : τουτέστι» ἵνα μὴ 
ἐξῇ ᾿Ιονδαίοις ἀδεῶς ϑῇν, καὶ εἰς ἔσχατον ἐξολισθαΐίνειν κακίας, ἀλλ᾽ 
ἀντὶ χαλινοῦ ὁ νόμος αὑτοῖς ἐπικείμενοις ἧ, παιδεύων ῥυθίϑων, κω- 
λύων παραβαίνειν. 850. 4180 ὙεΕΟρ γῇ. : ἵνα ἀντὶ χαλινοῦ εἴη τόϊς 
᾿Ιουδαίοις, κωλύων παραβαένειν τινὰς γοῦν τῶν ἐντολῶν, εἰ μὴ καὶ 
πάσας. ἘοβοΏμ). Θχρ᾽δίηβ: ““ Δαάϊί8. εϑὶ ἀ6]]οἰογυ πη σΟΟΓΟ ΠΟΤ 
σαυβθἃ : ὨΟῊ 60 Βηθ, υἱ ραεῖο, ᾳυο(ὶ ει οὐ ΑὈΓΘΠδιηΟ Ἰηϊογαῖ, 
δἰἰαυϊὰ οοηϊγατγίαιπ! ἰηβ τ οΓοῖοΓ, 86ὰ υἱ [8Γα 6} 1{ε8, δα ἰάἀοἰαίτίαιι, εἴ 
οἴηηθα νἱτῶ ᾿πργο ἴδῃ ργοηὶ, οΘοογοογοηΐυγ." . 

1 ἴ τι 5 ἐπι θα δθη86 (ἢ6 88Π|6 ΤΏΔΥ ὑ6 βεϊ:ἃ οὗ υηδη ἴαννα; ἴῃ 
νυ ἢ νίανν ΑἸθοστὶ δηὰ Βογρεῦ δάάιιοα δεν γ8] ΟἸδβδὶ αὶ μ855ΑΡΌΒ, 88 
ἀοε8 6180 ἀδίδκον οὐ Μ. Α. 8, 56. [τε ἰδ οὗ πόγα σοπβεαιυδησθ, πον»- 
ΘΥΟΡ, ἴο οὔβοετνο, ἰμαῖ (ῃ6 Μοβαῖς [ανν, Κα 4}} Οἵ ΠΟΥ βϑθνοῖα Ἷοοάδβ, 
τοηἀοά 88 τηῦοἷλ ἰοὸ ργοάμοθ δ 85 ἴο οἶδοῖ ἰἰ, ΤὨυδ οὗ ἴῃ [Ἂν οἵ 
Μοϑε8, ϑῖί. Ῥδὺὶ] δ8γ8 1ἴ ὡογκεα υταίὴ (Ἀοη,. 4, 15.), “ δηὰ ουηιϊηυοσά, 
τηαΐ οἴη τηὶρηῖ αὈουηά," (οι. δ, 20.» ννῇεγε δε6 ἴῃ ποίθ.) ΟΥ̓ δυοὴ 
86 γα ἰαννβ, 85 οὗ ἤτδοο δηα οἴθῦβ, ρὑγουγυ ραῖοα δυουῖ (ἢ6 (της οὗ 

. ἴῃς Ῥεϊοροπῃαβίδη γσγ, γα ἤανα (δε ομϊπίοη οὗἉ [πε Ῥγίηοε οὗ Ηἰδίυ- 
ΤἰΔἢ8 ἰὼ ἴα [οἰϊογνίπρ; ὑσοΐίουηά πὰ εἰοαᾳυεξηΐ γεδικβ, 1,. 8, 45. 
πεφύκασί τε ἅπαντες καὶ ἱδίᾳ καὶ δημοσίᾳ ἁμαρτάνειν, καὶ οὐκ ἔστι 
νόμος ὅστις ἀπείρξει τούτον, ἐπεὶ διεξεληλύθασί γε διὰ πασῶν τῶν 
ϑημιῶν οἱ ἄνθρωποι προστιθέντες, εἴ πῶς ἧσσον ἀδικοῖντο ὑπὸ τῶν 
κακούργων καὶ εἰκὸς τὸ πάλαι τῶν μεγίστων ἀδίκημάτων μαλακω- 
τέρας κεῖσθαι αὑτὰς, παραβαινομένων δὲ τῷ χρόνῳ, ἐς τὸν θάνατον αἱ 
πολλαὶ ἀνήκουσι' καὶ τοῦτο ὅμως ταραβαίνεται ἣ, τοίνυν δεινότερόν 
τι τούτον δέος εὑρετέον ἐστιν, ἣ τόδε γε οὐδὲν ἐπίσχει. ΑὨὴ ἃ [Ξπ|| 
ῬΟΓΙ ΟΡ οἡ : ἀπλῶς τε ἀδύνατον καὶ πολλῆς εὐηθείας, ὅστις οἴεται, 
τῆς ἀνθρωπείας φύσεως δρμωμένης προθύμως τι πράξαι, ἀποτροπὴν 
τινα ἔχειν ἣ νόμων ἰσχύϊ ἣ ἄλλῳ τῷ δεινῷε Απά 80 Ῥογρῇντ. ἀκ 
ΑδὈὐλιίη. [,. 1. Ρ. 7. εἰ εἢ» ἐτέρῳ χρῆσθαι φαρμάκῳ πρὸς τὴν τοῦ συμ- 
φέροντος ἀμαθίαν ἣ τῷ φόβῳ τῆς ἀφορισμένης ἀπὸ τοῦ νόμον ϑημίας. 
Ρίαίο, Ἀοννενοῦ, ΒΘ [8 ννῖβεν ἴῃδῃ 8}} [ῃς 1 δορί δἰαἴογβ, σο τπουρὶς 
(88 νγὸ δι, (οἷά Ὀγ Ατίβι!α. 8, 809.) τὸ συμμέτρους (πιοἀεταϊὰ) τὰς 
τιμωρίας ποιεῖσθαι πολιτικὸν. 
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τῆ δν» Ὁ} 53ο]υηηϊίγ τ ἢ ψ Ποἢ (ῃΠΘῪ οτα ἀο] νογϑά.» 
“δὸ {Παΐ ({ο0 86 ἴῃ6 ψογβ οὗ Μδοκ.) θεδσοιηίηρ᾽ 86η- 
5106 οὗ {πεῖν ἰγδηβρτθβϑίοηβ, ἃ οὐ (σά δβ ἀἰβρ, θα ϑιιγα 
Μ᾿ (Ποῖ ἔονγ {Π6]Ὁ γα ΒΡ 5808, Δηα οὔ ἢ 6 ραῃ βἢ- 
τηοηΐ ἰο ἡ ΠΙοἢ (ΠΟΥ ψγογῈ Π|40]6, {Π 6 Ὺ πλσῃϊ Ὀ6 σοη- 
βίΓγδ: Π6α (ο ἤανθ γθοοιγβα ἴο {Π6 σονοηδηΐί ΨΙ ΑὈτᾶ- 
δπ,1η ΜΠ] Οἢ 75{ΠΠσδίίοη νν88 ργοι 864 ΓΠγοισἢ ΓΆ1 ἢ, 
48 10 18 ον ργοιη 866 ἴῃ {Π6 (ο8ρ6}." ΕἾΠΑ (45 ὙΥ ἰἐ- 
ΕΥ͂ οὔβογν65) 1 15 ἤθγα βϑῆοψῃ (ἢδί [Π6 {ἰἂνν νν88 ᾿πἰθηά- 
οα ἴο αἰβοανοῦ ἰγ ΒΡ ΘΒ5: 08 ἃηἢ {Π6]Γ ΡΠ πηθηῖ, 
{πδὲ {π6 δογιρίατγα δίῃ σοποϊ πα δά 41} πηθὴ Ὡηογ 5ἴη, 
ν]Ζ. ΌΥ νἱτίι6 οὗ [πΠ6 Τὰν, (Πδ 88 ἸΏΔΏΥ 88 ΔΓΘ ὈΠΩΘΓ 
{πῸ ['ν ἅΓ6 ὑπάϑγ (ἢ συγβ6, νοῦ. 10., δά (μὲ Ὀροη 
{686 δοσοιιηῖβ ἐῃ6 1νν 18. οὐ ΒοΠοοϊ πηδβίθγ (ο Ὁγίη 
ι.5 απο (ἢ γίϑι, (δὲ ψ ΠΙΔῪ Ὁ6 1υϑι1Π6α Ὀγ (811 ἴῃ 
Ὠιπὶ,  ἢο γα σοηἀοηηηθα ὈΥ {Π6 ἀν, νοσ, 24., (ἢ γιϑὲ 
βαίηρ “(86 επᾶ οὔ (ἢ6 1νν ἴον 1υ51Πσατίοη ἕο Ἔνθγγ 
οπθ {Πδὲ Ὀο]ΙΘνοίῃ." οι. 10, 8. 
ΗδγΘ Ὶ οδηποῖ Ὀυϊ ποίϊοα [πΠ6 νϑγ. ἰθοΐ. ἐτέθη ἴοῦ 

προσετέθη, ΜΕϊοΝ, ἰΠουρἢ ΟἾΪν ἔοιιπά ἱπ να ΜΗϑ. 
ἀπά βοῖηθ  ᾽ δγβίοῃβ δῃηὰ δίῃ θι5, ἤα8 ὈΘΘὴ ρῥτγείδισοά 
ὈΥ ΠΊΔΩΥ ΟΥΙ[168, δηἀ τοοοϊνθα πο {Π6 ἰοχί ὈῪ 
Οείθβθδοῃ ; θὰ (1 {ἢ1ηΚ) οὐ ᾿ἰπβυῆοϊοηΐ στοιυπάϑ. 
δυρροβίηρ {πὲ 1 Παά Ὀ6θη {Π6 οτίρ᾽πα) γεδϊπρ, ψηδέ 
οσουϊά ἢανα οσςαϑβίοποα προσετέθη ἴο ἢᾶνα θ6θη ἰηΐτο- 
ἀυςοὰ τηἴο πραγὶν 411] {1|ὁὸ Μδ5ὶ Ὑπαῖ σψουϊὰ Ρ6 
αυϊΐα υπαοοομηΐαῦ]ε. ὙΠογθαβ8 ἐτέθη, 45 ὑδίπρ' 5Βοπη6- 
γαῖ πόζα οἱερδηΐ {Π8ΔΠ προσέτεθη, τυα5 ἐλογϑίογε ἰῃ- 
{γοάιιοσοα Ὀγ (6 οογγεοίογ οὗ (6 (οα. Ὦ. Ἐ. α., δηά 
Ἔβρθοῖα } γΥ (ἢ6. γδὲ τηϑημοηοε ᾿πἰογροϊαίθα δηά δ]τογοά 
ΜΆ. [τ ἀρρθαγβ {Παἰ [ἢ 056 ΘΑ ΪΥ Οὐίες5 ἐπουρῆς (ἢ 6 
προς ι.561688, ΟΥἹὨ οΓ86. Βιυΐ (ἢ6Υ ἴοτροί (Παΐ [Π6Γ6 
δά Ὀδϑη Ὀοίογα {Π6 1ἂνν οὗ Μοβββ ἃ ἔαιυ 97) παΐμγο, 
ππάον ψη θοῦ (Π6 6 η 6168 σοητἰημ δά ἰο 6 αἴτοννγαγάϑ, 
“« φῇο ψΈΓΟ ἃ ἰὰΨ απο {Π6ι 86 1ν 685." Τὸ (ἢδ ὑεῖυο, 
πονγανοῦ, ([ἢ6 147 οὗἨ Μοβεβ πὴῖρῃς ὈῈ 84 ἰο "6 
Δἀάρά ἰο {πΠ6 ργδνίοιιϑ αν οὗ πδίιισθ. ΤΠ18 υ86 οὗ 
προσετ. 18 ΤΆΤΘ ἴῃ [ῃ6 (Ἰδ58104] ἵνγίζοτβ ; θαϊ [{ 8οπι6- 
{1π|68 Οσσιιγ8. ΒδῸ 1 σοι] υηογβίδηα ΤἸιογά. 2, 
85. ἐπαινοῦσι τὸν προσθέντα τῷ νόμῳ τὸν λόγον τόνδε." 
δ0ὸ «α'5ο Ηοτγοάοί., ὁ, 186, 10. (γῆς Ῥαγίοίθβ, Ἢ] 



8908 ΘΑΚΑΤΙΑΝΒ,; ΟΗΑΡ, 11], 

βυρτα, δθ θη (ο αν δὰ ἰῃ αὐ) πρισσεβῆναι δὲ ἔτι 
τούτω. τῷ νόμῳ τόνδε. ΝΟΥΣ ΘΥΘΙῪ [τοδίν ἰδ θῈ. θ6 
δαϊὰ το Ὀ6 δὴ δάάϊίοῃ ἰο ἐῤθ ἑαι, οὐ ῬΟΥ οἵ ἰδνν. 
80 ἴῃ Τπυογά. 8, 45. καὶ οὐκ ἐστε νόμος ὅστις ἀπείρξε: 
τοῦτο, ἐπεὶ διεξεληλύθασι διὰ πασῶν τῶν ϑημιών οἱ ἄν- 
θρωποι προστιθέντες, Ψἤ6ΓΕ  ψου]ά βιιρρὶγ, πο δημίαξ, 
ΜῊ ἢ (6 Οοιππιοηίϊδίοτθ, Ὀυΐ νόμους ἔγοῦι νόμον ρΓ6-: 
οράϊηρ. - τς , 

ἴτ 8. ρίαίη {πᾶ ([Π6 σοπμηοη τοϑαϊης 18, οη {1686 
δηὰ οἰῆογ ἀοσοιπηΐ3, ἰο Ὀ6' Γεϊδ! πο]. ἄν Ὁ 

19. ἄχρις οὗ ἔλθη τὸ σπέρμα ᾧ ἐπηγγελται. [ἢ 
ἄχρις ἴΠ6γα ἰβ, ἃ8 Κορρα οὔϑεῦνε, δη δἰ ρϑἰ8 οἵ ὥστ 
διαμένειν. ὅ80 ὙΠΘΟΡΉΥ].: ἀλλ᾽ ὅμως οὐκ εἰς ἀπέραντον 
ἐδόθη ὁ νόμος, ἀλλ᾽ ἄχρις οὗ ἔλθη ὁ Χριστὸς, ᾧ ἐτήγγελται 
τὸ εὐλογεῖσθαι ἐν αὐτῷ τὰ ἔθνη, Βγ (ἢ6 τὸ: σπέρμα 
ΔρτΘΟΔΌΪΥ ἰο (μ6 ἱπιεγργοίβιίοῃ δἀορίρα. 8. νεῦ. 16. 
18 τηϑδηΐ Ολινιϑέ. ὍὋὉ ἐπηγγέχται. 118 Β66 18 {0 δά 
τἀ Κ6ῃ τ αρυγενονο : ΟΓ ἐπαγγελία τοδγ Ὀ6 φυρρίοᾷ 
{το ἐπαγγελίας α΄ 1 ||6 Ὀεΐογο. ὩΣ ἢ 
10. διαταγεὶς ἀδσροηάθ ὕροῇ προσέτεθη,. (ῃ6 γγογθβ 
ἄχρις οὗ---ἐπαγγέλται ὈδΙηρ ρατοητ Πρ οα]. 1 σϑηποί 
866 ΜΩΥ Κορρο 8ιουδὰ σοῃβίαθγ ᾿ξ 88 τοἀυηῤδηῖι 
Ι πᾶν θ6 ΘΧρΓοββοά ἴῃ ἐῃ6 μαρέϊοιρίθ ἴῃ Ῥγρέδγεῃοθ 
(ο 186 υδ»ὖ, ἴο 8ῆον 16 οοπηξχίοη. ΤΠ6 ἰδΓ δια» 
τασσ. 18 ΝΟΥ Δρρτορτδίο, δ'ρημγίης ἰο ογἠαὶὴ, γον 
τρμἰσαέο, ὅτα., Δηὰ χἴ 18 )Ἰοϊηθα ψΙἶἢ νόμον ἰπ Ηρϑίοά 
ΟρρΡ. ἃ )΄᾽1Ά68 ν8. 274. (εἰϊε Ὀγ Βογρεῦ) ᾿όμδε γὰρ 
ἀνθρώκοισι νόμαν διέταξε Ἰὰρονίων, εν 

10. δ ἀγγέλῳν. ΤΠΒ 19. βϑυρροθοά ἴο ἥανθ Ὀδοπ 
8814 1ῃ δασσπμηοάδίίοῃ [0 {Π6 τηϊνοῖβαὶ ομρίῃίοη οὗ 
18 δενβ. [1 πορά' ποί δηΐϑγ ἰῃηΐο δὴν διγ 6 Γ Ἔχρίδὲ 
πδιίοη, μανίης {ὉΠ} Υ ἐτθδίθα οἡ {86 βιιθ͵]φοῖ δὲ Αρίᾳ 
7,58. 1 νουΐά, πονόνοσ, οὔβογνα, [ἢ ρογμ 805 διὰ 
ΤΆΔΥ ὯΘ ἰΔοὴ ἴῸγ σύν; 85 ἴῃ οι, ἐ, 47. 4.11. 8, 98. 
Ηδῦ: 12, 1. οι. 1Φ, 20. 1 (ογι 16, 8. Ἐν χειρὶ 
μεσίτου. Βγ [Π9 μέσ. 1Β ᾿Ἰηρδηΐ, ποί Οἠεῖδέ (88 ϑαῇα 
δηςτοη!: (ὐρπηηχθηίαίοιβ δυρρο586), θυ, ἃ8 Τῃροάοεγρε 
δηὰ [6 δὈοβῦ πιοάθγῃ (ομμπγχοηϊδίοίβ Δ΄6 δργορθς 
Ἥοσο6. 80 ὙἸποοάοτγοί :: ἐτέθη ὁ νόμος δὲ ἀγγέλωμ 
ὑπουργούντων, καὶ τῇ τούτου θέσει. Μωύσέῳς διακῳνοῦντορςν». 
αὐτὸν γὰρ μεσίτην ἐκάλεσε. 1| ΤἸΔΔΥ Βρ Γρηδορθά νηό- 
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εἰδαίον, ἱηἐενῬΥ 6 γ, ἑηέονπιροῖο. Απά 80, ἰηάοοά, 
Μοϑ68, 185 σδ θα Ὀοίἢ ἴῃ ἰῃ6 ψόγκβ οὐὗὁἨ Ρῆἢ1ο δηά ἐδ6 
ἘΔΌΡΙη8. ὅ6ε οί. ." 

20. ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστιν. 

᾿ ὙΏΕΓΕ 18, πα  θβ[ ΟὨΔΌΪΥ, ΠῸ ραϑϑαρα ἴῃ ἴῃ6 Νειν Τεβίδιηθης (παῖ 
ἢ85 80 πιυοἢ, 8δηᾶ ἴο 80 1{{{16 ρθγροβθ, θχϑιοϑεα {})6 Ἰεαγηΐησ δηά 
ἐηρδηυλίγ οὗ Οοῃγιηεηίδίοίθ, 85 16 ργεϑθηῖ, ον ϑβοῖηβ ἴὸ ἀεῖν 
8}} αἰτετηρίβ ἴο οἰϊοὶϊϊ ΔῺΥ 588ι]5}Δ.Ί ΟΥ̓ δ6ῃ80, ἐχοορί ὃγ τπηοιποάδ 80 
νἱο]εηΐϊ 88 ἴο 6 δ] ηγοϑὶ {{π6 δϑίπια [Ὠΐηρ᾽ Δ6 τ ρ; (ἢ 6 μϑεβαρα αἰγοϑῃ, 
Τι ἴθ ἱπιμοββί ῃ]8 ἔῸΣ πλὲ ἴο ἀεῖδ!!, τηυςῇ 1688 τανίανν, ἃ (θη) ραγί οὗ 
με ἸηϊεγρΓεϊδιϊομβ παῖ ἤανα θεθη ργομοβεᾷ. Εν (ῃ6 [Ο]]ον 
δκοίος οὗ ἴδ νατίουϑ ορίηϊοημθ, 1 δῶ ἱπάευίεαά ἴο Βοισεσ. 16, 
Βοη16 υηάἀεογρίδηά {}6 μεσίτην οὗ αην ἸΒιΕΓΠαΠοῖυ8; δηὰ οὗἉὨ [ἢ 688 
ἴπογθ ἅΓ6 801} 6 ΠΟ δ ἑνὸς δηὰ εἷς Βυ ρρῖὶγ μέρος ; οἴ εῖβ δ ἑνὸς 
ΒΌΡΡΙΥ μέρους, αῃὰ υπάογϑίδηϊ εἷς οὗἨἍ πμηιδετ, νυ γθα8 οἱ ἴθ γ8 ἴαϊα κὶ 
ἔον ὁ αὑτὸς. ϑοπιθ, δρϑίη, ἴΠπ6 γα ἄγε ννῆο αἵ ἑνὸς ΜΌΡΡΙΥ λαοῦ, πὰ 
ἰμκε εἷς ἴογ ὁ αὐτὸς ; τ }}]6 Οἵογθ (Κα ἑνὸς δι θδίαηἰνεῖγ ; ΟΥΙΟΙΕ 
ἴα κο ἑνὸς δηὰ εἶο ἴογ ὁ αὐτὸς. 
- ἢ]. Οἴδεῖβ ἰπίεγργεϊ μεσίτην οὗὨ δογι6 οἐτίαἱπ ἱπέογηιρι εἷμα, οὗὨ ννΟ.λ 
δὴν υηἀειβίαμα ἤοδος ; οἰ μεγβ, (ἠγίδέ, ἼΠ656 αρίῃ ΒῸΡΡΪγ μέρονε, 
σπέρματος, νόμου, πράγματος, τρόπου, γένους, ἔθνουτ᾽ εἷς ἰδ γ τᾶΚα 
ἔοτγ ἃ πωπιεγαΐ, ΟΥ ἴὉΓ ὁ αὐτὸς. Ὑοῖ [ἢσ86 νΥῆ0 50 Βυρρθύῃ), ἴογ {Π6 τηοϑῖ 
Ῥδγῖ ρυγϑιδ ἃ ἀϊβδγεηῖ τηοάθ οὐ ἰηϊεγργεῖδίοη; ἤθησο6 ἢδ8 δι 86 
8 Ὠόδβι οὗ ἀϊδθοοτάδηϊ ορἰηοη8. Τα πηοβῖ αἰ] ροηῖ ἰηνοοι αΐογθ οὗ 
ἀπ΄ ϑ686. ἴανα δε Κορρε ἰη δΪ5 ἔχοι. 7. ἴο εἰνἰ8 Εἰ ρ᾽6116, Αηίοσ 
Ὡΐυ8, δα Βοηϊίζ, Θλοὶ ἰῃ δῃ εἰαυογαῖς ἀϊββευαιίοη, ρου Ὁ] 15ῆ 6 ἴῃ 
1800, δῃᾶ, αθονα «αἹ], Βογρεσ, ἰὼ εἷϑ ἰοιρ' δηι δἀπιίγαἷε δῃποϊαίίοη, 
ΟΓ ΓΑίθοΓ ἀἰββεγίδοη, οἡ (8 ρᾳββᾶρε, ἴῃ τυ δίς Ὧ6 ΡΓΟΡρΟΒ68 ἴἢγεβ 
αἰ βεγεηῖ πχοάεβ οὗ ἱπίἐγργεϊδιϊοη, 41} πγοϑῖ ἱπρηίϊουϑ!ν Δη4 Ἰεαγηθα ν 
Βυρροτίοα ; γεῖ πο ομβ οὔ {πεῖ {{ δρριθβεηα) 80 εὐγίδϊ ἢ 88 ἴω γὸ- 
ΏΟΥΘ 4}1 ἀουδί δῃὰ οὐ)εοϊΐοη. 1 οἂῃ ΟὨΪγ Βη γοοιλ ἴον {116 ἐλέγα, 
ψ]Οἢ { ἰηθοσγί, ὑδοδυβε ἰΐ 18 ἰπουρηΐϊ Ὀγ ἢ! πι66]ὗ, οἡ δοοουηί οὗ ἐΐ8 
οοτηρᾶγδίϊνο ΟΣ γ, τὸ ἀσβοσνα (ἰἸ6 ργείδγθηοθ. ΕῸΓ ρυγθαίθγ σεῖς 
ἰἰηῖγ, 1 111 ραῖνα ἢΐ8 οὐ ννογάβ νεγθδζίηι: ““ Ῥϑυ]8 βοἰ Ποῖ ἤθη 
ἰδηΐυηι ἐπἰσαγεὸ ΓΕ οπαπλ ΟΠ γἰϑιδηδηι Μοβδῖοε ορροῃίϊ, δβε( 2ρέ- 
εἰαίϊᾳ ὯὮος αἰδὼ δρὶς αἱ, ρ»γοηιϊδδίοπεξ αἰυϊπαα Αγαλαπιο οτἠϊδίξαε 
ἷερε ροξίεα ἰαίά ποη ἰττίίας {μὶ486 ζαοίας, ἀετηοηδίτεϊ : ἰης ἔγεαυδηβ 
εεῖ ἐπαγγελίας, ϑεὰ διαθήκης εἴ νόμον ορροΞϊίίο, 18 ---17,.18, 19, 91, 
Ι͂Ἔρεῦτὰ ογρῸ οιἰιπὶ ῥγοπ βϑίοηα αἰνϊηὰ αυϊσαυᾶπῃ ἢαῦαγα σοτηπγιηδ 
περαΐῖ, οὗ 1114 ἰδηΐ!πι παραβάσεων χάριν ἰδ εἰῖ, νΒ. 19. Ὠυ}08 
νετὸ Ἰοπρὰὲ ΑἸ ἡ οομβ᾽υση, οοπΐ, δὰ νθ. 21. Ο)ϊείυηι Φιιάεθὶ, (μος 
εηἷηι ἃ βυρμετίοσίὶ αἀἰβραίαιίοηθ βυμπιΐηγι8,) Ἰορἰδἰαιοηΐδ δμίεμάοτγεπι, 
υείη πα ὐμογῖϊ, οὗαι ὧὸ Αηρεϊογιαλ ργοϑθηῖα, (πὰ Δ ἱπίεγμτει 3 
Ἰηϊ ἰδία γῖο : γεβροηάεϊ Ῥδυ]ι8 ἰϊα, αἱ μεσίτην Ὀτενῖϊον Ἰδηϊυτη οομ- 
τηδπιογεῖ, Αηρεῖοῦ 6 νεῦο ηυἱάεπι ἰδῆ ραῖ, αιιοὰ αυοτηοάο ἢετγὶ 
Ροϊιετῖζ βυργὰ αἰχίπηυβ, δὲ εῦβὸ ροβῖ ὁνὸς ἴῃ Π ρσαμν8 πράγματοὶ 
πὸ Ι,.. Βοβ. ἀ6 ΕἸ ρ6. αὐ. ν. πράγμα, εἰ ϑο]διι8. ἰῃ ν.}; 1. 6. 
παγγελίας 8. ἐπαγγελίων (8.), οὔληΐβ ἐγζαηΐ, ορίπον, ἐχρ] σαί 
ἔλοα. Ομο ἐαπάεπι ραείο, ἱπφμίμπί “μὰαὶ, οοπίεπάας ῥτοπιβεδίοη δὲ 
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αἰϊυΐπας Οἱηῖ Ἔιαηὶ ΠῸΝ απιϊδὶεε6 ῬΕΥ ἰερειη, ϑειὶ ἤαπο ἐαπέμπι παρα- 
βάσεων χάριν 6446 ἰαέατ, οὗηι ροέϊι5 ἢδο ἰος «Απρείογαπι εἰ ἱπέεν- 
Ῥυειὶ αμοίοτὶἰαίε πμιπὶία, ονμππῖα, φμῷ απίθ δαπιὶ βιεγαπὲ ἱποιἑμέα, 
αἰοὶπαβ, αὐδοφια οἰϊαπιὶ ττοπιϊδεῖοπες ἰαπίο δρίεηἀοτο ποπ οτἰιδιίας, 
“ηπὶ τμά υἱ ρτὶυάεεε οἰάδαίωιγ ἢ Οοποράο, αἷἰϊ Αι] 8 νβ8. 20. ηιἰπιιπε 
ἡ ὰ πράγμα (8ς1}. ῥτοῃλίϑδ᾽ ἢ 6}}), "05 λαδιὶδθα δμμεπὶ ἐπέετρυθέθηι, 
αἱ καϑμὲϊ αἰέογιηι ἐμά (εδῖ}, 16χ.} ({.) : πεφιιδ πος φμῖοφιαπι ἀσπιὶϊξ ὕτο- 
πιϊδεϊοπὶ; ππιι5 οπίπι ἰάοπιφι ἔοι αἀμοίογ ὁεἰ ἰερὶα ἤοξαϊ(δ εἴ ργοπιΐ8- 
δἰοπὶς ΑΑὐταλαιπο ξαεοία : 76πὶ ὑετο, εἰἰσπίξαξ οὲ αἰσὶπα αἰϊοι7μ8 ἐποίϊέμίς 
αμοίοτὶ ας, ποῊ 6δὲ α ἰοψαίϊ, φιαϊὶς οξὲ μεσίτης, αταὶἰϊο τορείεπάα, ἐεε 
δαί εεἰ, ἐμαὶ οδπι ἀαύεγα ἀμοίοτοηι; ππᾶθ ραίεί, ᾿ἰοσεηι οξαΐσαπι 
ποπ Ῥοξιιῖδδ6 ἰοἰΐοτα Ῥγοινηἰβδίοποα αἰυϊπαϑ ἤαης οὐ οσαμβαηι, φαοα ᾿ς ποη, 
αὐ {{,- αὐ μοτὶ!, φιῖρρα χμῶ ἐαπίμηι Πιοτὶς, αἀγιποία χαφάαπι περίσ- 
τασις. δας κδβϑυμηῖβ ἰηἰεγργοίδι:οηθ, τ ἢ Βυμοσϊοσΐ, [ἃ οἵ ἢϊς 
1ητ6} Πραπάυβ εδῖ μεσίτης ἱπ μπὶυετειι. Νοαῖια ἴδπηθη ΣΟΡΌΡΏΘΙΙ, 
δἷ φιυῖΐβ αὐτὰ 8118 Ὀ6η6 τυ ιΐ8 νογῦα, ὁ δὲ Θεὸς εἷς ἐστι, νοΓίοΓα νο]ϊῖ: 
ειις εἰδὲ εοπδίαξ, πιαπιείφιο ἰάφηι, ἱ, 6. 8ΘΕΠΙΡΕΥ δίαΐ ὈΥΟΊη 858; ὈΥΕΘΒΟΓ- 
τἰπι, οὗπι 'ρ86 Ῥαι 8, νβ. 18. 6 σοηδέαπηά οἱ πε οὶ πιμίαγὶ πεεοῖα 
εῆσογεα νἱἀθαῖυγ, ΠΟ ἐκ νόμον 6858 κληρονομίαν, 864 ἐξ ἐπαγγελίας, 
νἱα. ἰδ]α. ποίβιῖα: υἱ δ6η 81. 81 εἰδὶ ρὑγοη ῖβδίο ἀνία ἢοι Ἔχ ἢ ρ᾽ τὰ 
δϑῖ ορα ἰηῃίθγριεῖβ, ἰὰ ἴδηθη ε)ὰὺ8 ἤάθιη οη ἰδδθείδοίασγαε ροΐεϑβξ : 
Ὠειι8 δηΐπὰ βΕΠΊΡΟΓ δἷδὶ οοπβϑίαῖ. Ουϊεαυϊὰ 5ἰαϊυοτβ, γί συ] τοῦ 
δηΐα ἐνὸς ΟΓ ΒΒ ΟΏ 6 ΠῚ ΠΟ 8 6 Οἰ")εοογίβ, οὐδ 6111ρ518 πλυ} 8 ϑιιὴξ 
εοὗτῃ ἴῃ τὶ βαοσὶβ, (πὰ ἴῃ 4118 Δ] Ογα πὶ βογῖ ρῖ!δ αχθη} γα, νἱὰ. Ο]45- 
809, ῬὨΪ]. 8. ρδρ. )86---8. ΕΠΒοΠοτυβ δὰ Ρ]αὶ. Ρηεὰ. σαρ. 87. ποῖ. 17. 
δὲ ροβῖ ἑνὸς ἰηιε! Πρεηάυϊῃ μυἵεθ πράγματος, ἱ. 6. ἐπαγγελίας, αἰϊᾷ 
ἴῃ τηθηΐδπι γϑηϊὶ ᾿πίεγργείδιϊο, 40.858 480 ΟΓΔΙΪΟηἶβ 86116 ᾿πϑίρῃθπὶ 
ἤαῦεσα σοϊῃγηθηάδίοηθπ Ὡοὐἷ8 νἹάειιγ. Νίηγίγυτῃ, υἱ δὰ νϑ. 86. 
οορ  οϑ᾽ ἃ8 ἀδτηοηδίγαίμαιβ, Ῥϑυΐι8 ἱπιμγί 8 'ῃ 60 εβϑῖ, υἱ Ἰοηρὰ 
ἀἰϊαὰ ἔαἶ586 ῬΓΟΓ, 8558: ἢ ἷβ σοηβ  υπὶ αἴαιια ἰθρ 8 οβἰοηάαΐ: μγοηλῖδ- 
β'οηδηι δηΐπὶ δρθοῖββϑο δὰ Ὁ γἰδίυϊη εἰ κλερονομίαν, ν8. 16, 18. Ἰεροηι 

᾿ ψεγὸ Ἰαΐαπι 6888 παραβάσεων χάριν, τ8. 19. ὈὨἰναγϑιπὶ ἰος υἱγίυϑαυο 
ΘΟὨ δ] 1πλ ΔΡΡΆΓΟΓα αἷςὶξς ἐκπεριστάσεσι, ααδὸ Δἰϊογὶ Δαξιογιηΐ, αἰτεγὶ 
ἤοη ἰΐδῃι : ἰθρ18 δηΐπλ ΘΟὨ 5111} Π)Δη οϑιπ 6886 εχ 60, αυοά εἰϊ 
διαταγεὶς δι’ ἀγγέλων, ἐν χειρὶ μεσίτον, αιιὲ8 ΒΟ]ΘΠΪ ἴᾺ8 ὨΟῺ ροξϑβεῖ 
Ποη ᾿πδίρηθια ἤαῦεΓο, αὐ τορτὶπιοπάαπι ξεγοςίαπι, νΐτη, εἴ οἸο ποία: 
(νἱὰ 1. 1. μαρ;. 221. Αςῖΐ. εἰ ἔρ. δά Ηδθγ.) ; Ἰοηρὲ αἰ ἔμῖ586. ργοὸ- 
ΤῺ ἰϑϑϊ οηἶβ σΟηβΙ πὶ, Δρραγθῖ, οὐπ) ποη ᾿ἰδηῖὰ εἂπιὶ ροτρα διεγὶϊ 
ὀχ ἢ θ1ῖα, ὨΘαῸ 6 ΠΔΌΘΟΥΙ τ δαιτὶ μεσέτην (σαν ΑΠρΕΙογι πηθηἸΟΏΘΩΣ 
Ῥδιυΐη8, ν8. 20. ποὴ ἤποογὶῖ, βδργα, μαρ. 2929. ἀἰχίαυ5), ἰσίτωγ ὁ 
μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἐστί, πδαὰα ἴδϑιηθη. ΠΟῸ ἴῃ ῬΓΟΠ} 58] 15 σΟηἰΘὨλζυ δὴ 
τὐδῃεηάππι εβῖ, βεαιιὲὸ δηΐτὰ ἔνι 65 οἱ ἀϊνηα δς ἰεχ, εὰπι δι οπὶ 
Ῥευιϊη Βαδοαΐ διιοίογοπι (ὁ δὲ Θεὸς εἰς ἐστί). Ηδῃο ἱηϊεγργαίαδιϊο- 
ΠΕΠῚ 8ἱ ργοῦθδνοσίβ, ἔο Ϊὰ Ἰη(6 Πρ τ Γ, νοῦ 8 διαταγεὶς μεσίτον, ὩΟη 
σΌητπογα Ψψυάερύγαι!η αἰϊᾳιιατῃ οὐ)δοίἑυπϑιη, βδοὰ Ῥαυϊυτη 118 ἀεὶποη- 
ἐἰγαγθ γῈ}16, ὙΘΓΌΤΩ 6866 αιιοά ἀΐχεογαῖ, ἰαμῈ πὶ 6888 ἰδίδῃῃ παραβάσεων 
χάριν, νοσυΐδπὶ νογὸ δὲ ἰῃ ὁ δὲ μεσίτης ΟὈζίηο᾽ 6 80]114πὸ νίη αὐυότβα- 
ἴσαν: ἱπίουρτοβ σοπίτα εοἰ." ᾿ : 
"᾿ Μ εἰδ. οθέετϑ' {Π6 ἔο! ονν!ηρ' δηποίαδιοη : “ ὁ8 ἤθη ννα βρεῖΐο 
ἀῃ Ὁταρίγα, ΟἹ τηο δον, νὰ υπάοηβιαηαὰ ἴῃαῖ ἴϊ θΟ]οπρΒ (0 Ὠΐδ οβῆοο, 
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Βοῖ ἴο ἔδνουγ οπδ Ῥαγίῃ ΟὨΪΥ, διιῖ βῆῆονν ᾿ν} 86 1} ἰῃ6 βαη]α ἴο δοέξ ; 
50 8190 ἤδη νὰ ϑρϑαΐς οἵ αοά, χὰ νίονν πὶπὶ 88 ἴἢ6 ΕΔΙΠΟΓ ἠοῖ οἵ 
ἴῃς ψεννβ οὨΪγ, ὕτ1 ΟΥ̓Ἠ 41} πη. Βθηςσα ἰζ ἱπηπιοαϊίεὶν ἐὉΠΠοννῷ, 
{Ππῖ Μοβεβ, νν]1Ὸ ννᾶβ τηϑα βίον Ὀθίννθθη ἴἢ6 ζϑννβ ΟὨΪΥ δηὰ (οὐ, νν88 
ηοΐ ἃ Ππ)δ αἰ Δίογ, ὑΧΟΡΟΓΪΥ 80 οδἰ δὰ ; Ὀυϊ {παῖ γοιη ἴῃ6 ροοάηεδ8 οὗ 
Οοα 16 ἴο δε δχμεοίθα δηοΐῃεγ ννῇῆο 5ῇ3}} Ὀ6 ἴῃ 6 πιοαϊλίον οἵ (Π6 
τὸ οϊα δυϊηδη τὍςο, αυθῃ (ἢ γὶδί. 866 ἔοι. 8, 80, 4, 16." 

921. ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν τοῦ Θεοῦ; Μὴ 
γένοιτο. ΤὨΪΒ ρῥάᾶββδᾶρα, 1 βου! ἃ βθθῖλ, 18 ἴο ὃ 
ΟἸοβοὶνγ σοπηθδοίθα ψιἢ (Π6 ψογάβ τὶ οὖν ὁ νόμος ;--- 
ἐπήγγελται, νατ. 19., [ἢ6 οἴἢοΓ5, διαταγεὶς----εἷς ἐστιν, 
νοῦ. 20., θείης (ἤτον ἰηἴο ἃ ΡΔΓΘΏΤΠ 6815: ᾿ἱπἀροᾷ 
νοῦ, 10 δηᾶ 2]. δῖα υπϊϊοὰ ὈγῪ ἰδ δοὶρ οὗ {ῃ8 
ΡῬΆΓΟΟΪΘ οὖν, 88 18. 808] α΄ἴδῦ ἃ Ῥδγθη(ῃθβίβ, ΟΓ ἃ 
βοιηδν δ ἰοηρ ἀϊρταβϑίοη. [ἢ ογάδθγ ἰο σοιῃργθῃθη 
[Ὡ6 τηθδηΐϊηρ οὗ ἴΠ6 ΑΡροβί!β, ἰξ 18 ΠθοΘββάσυ ἰοὸ δἷ- 
ἐοηἀ ἰο {πΠ6 σοηίοαχί. Νον ἰΐ 88 Ὀδ6οη ββοψνῃ, ἐπαὶ 
ἴα ἀϊβδγθηὶ δα Ὀθθὴ {16 ἰηΐθηΐ οὐ {Π6 ἐαιυ, δῃὰ [ἢ 
Ῥτγοπιΐῖδε; ἴον ἴμῖ ἴα ζόγηιθ δὰ θθθη ρῥτοπιυ]ρσαίοα 
παραβάσεων χάριν, ἴο ΤΟΡΓΕ85 51 (νοῦ. 10.); (ἢ 
ἰαέέον δὰ ταβροοῖ ἰο Οὐγδέ (νογ. 16.) : {ηδὲ {86 ἰὰν 

᾿ σουϊά ἴο ἢο οπθ θ6 ἰδ σᾶιι86 δικαιοσύνης καὶ τὴν ϑωὴς, 
οὗ }ιιβειΠοδιίοη δηὰ [18 (νοῦ. 11 ὅς 12.), θὰΐ {πὶ 
ΟὨγιβί, ργοιῃϊβοα ἴο ἀθγαδμ, 84 Ὀγ ἢϊ5 ἀδαίἢ σοη- 
εγγαά (ἢ}8 θθῃϑῆϊ οἡ τηβη. (νεσ. 15 ὅς 14.) ; {Πουθίογο 
{Π6 ἰανγο 6 8808, 8 ΟὨΪΥ ἃ παιδαγωγὸς, {1}} ΓΟ γίϑί 
8δδου α οοπηα (νογ. 9 4.). ῆο ψο οι] ἃ τΑκ6 ΔΨΑΥ 41} 108 
ΔΌΣ ΠΟΙΙΥ (νεγ. 45. 4, 8---7.). Α5, {86ῃ, {86 αἰνίῃθ 
Ργοῃιίδα 88 Ὠοίῃιηρ ἴῃ σοπχηηοη ψὶτἢ (ἢ6 ιν, (86 
ΑΡοϑέϊ6 7υ8έ]ν 8818: ὁ οὖν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν 
τοῦ Θεοῦ : “18 (Π6 αν, ἴΠ6η, δ΄ νϑῦδησα ψἱ ἢ [Π6 
Αἰ νίη6 ῬΓΟΠΊΐ568," 80 (ἢδι (Π6 70.5.1Ποδίοη οΥ ᾿Ὠ ΘΓ - 
δΏςΘ (νογ. 18.) ν δῖος Οοὐ ᾿δα θεΐογε ανδιάθά ἰο τ 
ὈΥ ργοπιΐδο, ἰϑ ὭἼΟΝ ἴο ὃδ οδίδίηθα ὈγΥ (ἢ6 οὔβθγνϑῃοθ 
οὗ {Π6 ἰαιοῦ 'Γο σψϑίσοῃ τ[Π6 ΑροΟΒ(18 δβυνεσβ δγ ἐβρ 
δίΓοηρ Ὠορζϑίϊνα, μὴ γένοιτο, ὈΥ ΠΟ Τηρ8Π8! ““ δι ἢν 
(σομίπη68 ἢ6) δι οἢ ἃ ἰατν δὰ Ὀ6θη ῥγοιηυϊραίοα, ἃ8 
οου]ά πᾶνα ριοουγεά 5 [6] 11. {Π6η ᾿παερα }ι5ι1- 
ρϑίίοη ψουα ἀδροηὰ οὐ ἴ6 ορβθγνδῆςβ οὗ ἃ ἰαν, 
ποῖ οὐ ἀϊνίηδ ργοπῖβο, δηά {πογρίογο ἃ νου] ἕο] ον 
{πὲ (6 ἰὰνν 18 δἱ νδείδησα ψιἢ [ῃ6 ῥσοιηῖ86, δηἀ {παὶ 

Π ΨΟΙ, ΨΙ. ῷ ῃ 
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ἐξ 85 γθηογοά 1 νοϊά : θυ (88 ννᾶβ 814 θείογε, δηὰ 
01} ἀρρϑᾶγ ἔτοιὴ ψῆηδί {Ὁ]]ονν8, νοι. 222. 8644.) {{|18 
15 οί (Π6 ἔογοα οὗ 16 αν, ΠΟΙ ν᾽ 88 [ἢ15 118 ἰηἴδης.ἢ" 
(Βογρογ.) 

ΤῊδ ψογάβ ἅγα ἢπ5 οχρίαἰηπθὰ ὃν ΤΠΘΟΡΥΪ. : εἰ αἱ 
μὲν ἐπαγγελίαι ἡἠυλόγουν, ὃ δὲ νόμος κατάραν εἰσάγει, 
πρόδηλον ὅτι ἐὰν παραδεξώμεθα αὐτὸν, ὡς τὸ κῦρος ἔχοντα, 
λύει τὰς ἐπαγγελίας τοῦ Θεοῦ τὰς τὴν εὐλογίαν διδούσης" 
ἀλλὰ μὴ γένοιτο ἄκουε δὲ καὶ τῶν ἐξης. Τότε, Φησὶν, 
ὁ νόμος ἐπικρατέστερος ἂν ἦν τῆς πίστεως, καὶ εὐλόγει, 
καὶ ἐδικαίου τὸν ἄνθρωπον, εἰ ϑωοποιῆσαι ἠδύνατο καὶ 
'σῶώσαι" νῦν δὲ μᾶλλον ἀποκτιννύει, καθ᾽ ὃ οὐ δύναται ἁμαρ- 
τίων ἐλευθερῶσαι. Πώς οὖν ἐπικρατήσει τῆς πίστεως τῆς 
δυναμένης ϑωοποιεῖν διὰ τοῦ βαπτίσματος, καὶ εὐλογούσης 
καὶ γάρ δος 

[ἡ 1Π6 ΡἢΓΑΒΘΟΪΟΡῪ {Π6Γ6 18 πο ΙΗ συΪγ. ὅ.66 (6 
ποία οη 9, 10. 8, 6. 

44, ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν, 
ἕνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ δοθη τοῖς 
πιστεύουσι. ΓῊΪΒ 15 ἴο Ὀ6 Ο]ΟΒΕΙΥ σοπηθροίρα ΜΠ} {6 
Ιαίίογ ρᾶγῖ οἵ τἢ6 ῥγεεθάϊηρ νοῦγβθ. Τῆδθ 86Π86 ἰ5: 
“«Βὲ 80 ΓᾺΓ 1511 ΠῸΠπ] θοΙηρ' [Π6 σ886, {Π4| 80.0}} ἃ [ΔΨ 
(4 ἰανγ Δ0Ό16 ϑωοποῖειν, αινὰ ἔγοτη ψ ῃ ἢ 8ῃου ἃ ἰ58116 
ἸυϑεΠοδίοη) ἦσαν θΘθὴ ρῥτγοιπυϊραῖοι, ται τἢ6 δ5΄."Ρ- 
{ὰτ6 1646 165 υ5 {Πα 41} ἸΏ ΔΓΘ6 5ίπηογ, (απ (ΠἸ6γο- 
ἴογα ννογίῃν οὗ ρυη!ϑῃπηθηῖ)." Ἢ γραφὴ 18 ογ ὁ Θεός. 
366 (ἢ6 ποίθ οἢ νϑγΊ. 18. δηά Εοῃη. 11, 84. Συνέκλεισε, 
ἐδαοήε5, δλοιυν, ἀοοομη ἐς ἐδαΐ αἰΐ αγὸ συγκλειομένους, δες. 
Οῃ {ἰπ|8 1ἸΔἸοπ 866 (1]455. "Ὦ1]. δδοσ. 1,. 1. ἴσ. 8. (8η. 
1ὅ. ΑἸθοειὶ δηὰ [,οϑϑηθνὺ οῇ Αςίβ 10, 15. δηά ϑίοσγ οη 
Ηερτ. 7, 8. Τίνα δογίβί 18 ἤδθσο ἴοσγ {Π6 ργείοσι8 : Οὗ 
1{τδΥ ἀθηοίο, ὈΥ ἃ νΘΓῪ ἔτεαιθηΐ Ἰἀϊοτα Ὀοΐῃ 1 Π6 
ϑογιρίαγαὶ δηὰ (]δββισδὶ νυγοβ, ν᾿ ἢδί 185 ἀοηα »}αδεέηι, 
οΥΓ ἠαδἰἐμαϊίν. ΤὮΘ Βαοηςπηθηΐ 18 ὈΥ ὯῸ τη68η5 ιπ- 
εἰ888] 1η ϑουρίαγθ. 8661 ΚΙηρβ 8, 46. 5. 14Φ 8ἃι 58. 
οομηραγοα ψιῃ ἤοπηι. 8. Ηδρτο, 88 ἴῃ Βοη. 7., 5[η 18 
ΘΟΙΏΡΔΓΘΩ ἴο 8 ἐγταηέ, ὮΟ ΠΟ] 8 θη σἀρίϊνο, ἀπά ἰο 
Μ Ώο86 ἀοιη!ηδίϊοη 8}} ἃγα βυδ]εςῖ. Τὰ πάντα 15 ἴογ 
τοὺς πάντας, ὨΘΌΘΓ [ὉΓ ΤηΔ80}}}Ππ6, ΟΥ̓ ἃ σοϊηπηοῆ 
1άἀΐοϑῃ, οη. ψῆξοῦ σοηϑ]ξ Ο888. δὰ Μεί(ἢ. Οτγ. στ. 
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Ἡονενεοῖ, τὰ πάντα ἸΩΔΥ Ὦανα δη ΘΙὨΡἢΠ 8818, 80 8ἃ8 ἴο 
βρη! ἰἢδί 4}} πιθη οὗ 4}} 268 διὰ παίίοῃμβ. 866 ἃ 
ΒΓ ΔΓ ρᾶ558ρ6 δι ἤοπι, ὅ, 20. (Βοτροτσ.) β 
Ἔκ πίστεως [. Χ. 15 βιρροβοά Ὀγ Κορρδ δπὰ Βογ- 

οῦ ἴο 6 ἴον εἰς 1. Χ.; τἤεγα Ὀοίηρ, 6 Ὺ (ΠΙηκ, 8 
Ρἰδοηδϑιῃ [ἢ πίστεως. Βιιΐ {{π18 866 18 ϑοπηθ ν ἢδί ρΓθ- 
οϑγίουβ, [8ῃου)ὰ γαίδμον ἰδ ἐκ πίστεως ἴο Ὀ6 ρῃϊ 
Εἰ ρεσΑΠν ἔον ἡ ἐκ πίστεως οὔσα, ““ ΜΜὨ]οἢ 18 ϑυβραπα δά 
οαη. ἀδροπάβ οἡ ἔδει 1η «}68118 (ΒγΙβϑῖ.᾽" 

Συνέκλεισεν, ““ ΠΟ, ϑί6Γ5 8}} ( ποίθοῦ 768 οὐ α6η- 
1165) 845 ἱποϊυάδοα ὑπὸ ἁμαρτίαν, υπάδϑγ [Π6 5δπγ6 81}}0- 
͵δοιοη ἴο 5[η, 8η6 σοηβοαιθηΐ ΡΠ δῃτηθηΐ." 

28, πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν. Ἡανίηρ τοξυιοὰ 
1Π6 [Ὀγηγ6Γ οὈ]θοίοη, (ἢ6 Αγμοβίϊα δραΐϊη ζόοθδ οὔ ἴο 
βῇῆον (Π6 ι186 Δηἀ ᾿ἰπίδηί οὔΠ6 αν. Πρὸ τοῦ ἐλθεῖν τὴν 
πίστιν, “ὉὍυϊ Ὀεΐοτο {π6 ἔτ} ἴῃ ΟΠ εῖδί 88. ἰηΓΟ- 
ἀυςοα." ον ἐλθεῖν 18 ϑϑὰ ρορείαγίέον. Ἐν πίστ. 18 
ἡδηοίοά (6 Οὐγἐβέξαη. τοί ίοη, ἔγουαι 118 ἀἸβιϊ ρῈ Βἢ - 
Ἰὴρ᾽ οἰαγδοίθγι8[16 ; βίης 1{ Θη]οἰη8, Δηα ΘηΔΌΪ65 υ8 ἴο 
να Ὀγ (αἰτἢ, ποί ὈῪ βἰρῃς. δε οι. 8, 27. 11, 8. 
Το ψογ 8 ἐφρουρούμεθα συγκεκλεισμένοι εἰς τὴν πίστιν, 
ΓΘ ποῖ (1 τ1ἘΠ]|ηΚ) ἴο ΡῈ ἴοο τηιιοἢ μιθβ8θα ὕροῃ. 
ἼΏΘΓΘ β6ϑιη8 ἴο Ὀ6 ἴη {πὰ ἃ σοπεπυδίϊοη οὗἩἍΤὴ 6 πι|6- 
ἱρ ον Ὀοσαη ἴῃ (ἢ 6 ργθοθάϊηρ νογβθ, ὈΥ ΨὨΙΟἢ 81} 18 
σοηβιογοί ἃ5 ἃ 2αἑέον" Ὠοϊάϊηρ (6 ψῇο]6 Ὠιυιπηδῃ ΓδσΘ 

ἴῃ ἀυγάηςο. ᾿ΕΦρουρούμεθα τ, ΘΓΘΙΥ 86Γν68 ἴο ἀγΓθ88 Ὁρ 
τΠ)6 πιρίδρῃογ; ἰπουρσὰ 1{ βϑυρροϑίβ δὴ [ἀθὰ οὗ [ἢ6 
εἰγὶοέπεθ8 Μ᾿ ψ Ὠοἢ τῆς 906 }8 ψογ Ὀουηά το {6 
ΟὈβογνδηςθ οὗ {πὸ ἴα. ΕῸΓ {Π6 τῦὉ6 σδῇ ΟἿΪγ σοίδυ 
ἴο ε7ειυδ. Ἑὶὶς βἰρηϊῆεθα ὠσφμθ αεἰ, μπέϊΐ : δα ἴῃ τὴν 

λλοῦσαν πίστιν (6 Γ6 185 (15 ΒοΙρΘΓ ΟΌΒ6Γν68) ἃ {Γᾶ- 
76ςεῖο ἴον τὴν πίστιν τὴν μελλοῦσαν, ““ἀη}}} {Π|8 (6βί4- 
θΠ5Πτηοηῖς οἵ {86 δι ΠΟ ἢ ν88 ἴο Ὀ6 τονραϊϑα δηὰ 
τηδη  6866α.᾽ 

ῷ4. ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς τὸν 
Χριστὸν. Ηδτο τῆθγα 18 ἃ σοῃ{ηυδέοη οΟὗὨ [Π6 88π|6 
τῇ ΘΔ ΡὨΟΥΙΟΔὶ ἰδηρσρυάρα τοϑρθοίίηρ {πΠ6 Γ᾿ 8π4 (ἢ 6 
(οβρεὶ σοιρᾶγοα ; δῃά 88 Ὀϑίογο, (Π6 ἴανν νν88 ᾿κΚοηθὰ 
1: ηἴ0 8 2υὐέον", 80 ἴθ 1 18 0 ἃ ρα ἀαφοβιδ: δηὰ τῃυ8 
ιἰ6 Αροϑβεῖα οοποϊυάἀε8 ψῆδέ ἤθ ἢδ8 [0 884. οὔ {Π|6 1186 

40 ὦ 
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δηἀ ἀυτγαίΐοη οὗ ἴ[Π6 ἰᾶνν ὈΥ͂ ἃ ΝΟΥ δρί 51:}}}Π{π|46. 
ἹΜοϑὲ πιλοάογῃ (οιητησδηίδίοῦβ, ποψονογ, βθοῖῃ ἴο ἢδνο 
[οτηθα ἃ στοηρ ποίϊοη οὗ {{π ἰάδα πηϑδηΐ ίο 6 οοῃ- 
νογοά, ὃν 1Ἰητογργοιηρ παιδαγωγὸς ἃ δοἠοοίπια ἔθ)", ΟΥ 
(υἱοῦ ; ΠΘΟΓΘΑΒ ΤΔΏΥ Θπηθηΐ (ὐοπηπηθηίΐδίοῦβ ἢᾶνα 
τσ ἾΥ βοὴ τῃδὲ 10 ΟἾΪΥ δα η1ῆ68.8 ρα ἰαροριιδ, ἃ ΝΟΤῪ 
ἀϊἔδγοπε βοτὶ οὐ ρϑγϑοῇ, Ὡδιηοῖυ, ομδ (οἴϊδη ἃ ἔγεϑά- 
1280, δηα Ββοιηθ ΠΏ 65 8. βίαν θ,) ψῇῆο σοπαμπςοίαα 6ἢ1]- 
ἄτθη ἴο δηὰ ἴτοῃμι βϑοῆοοὶ, δηᾶ βυρογιηιθηαρα {Π6ῚΓ 
τοὶ σοηάιοί οὐἱ οἷ 56ῆοο! ΠοῦΓΒ, 8η6, 848 1 οοη- 
"76οέμγ (ἰΠουρἢ 11 Π48 ποῖ θδθὴ ἰουσοῃϑα οἡ ὈΥ 8Δ0γ οὗ 
16 Οοιημπηοπίαίοτθ,) ϑαροτγπζοηάθα {π6 βιπαγιηρ οὗ 
{πα ῖγ Ἰ6β8οη8, ΔΠη4 δβϑβίθα {ἢ 6π|.1η ργορϑγιης ἴοσ [Π6 
πηϑίογ.Ἐ ὙΠ8. 15. σοπῆνγπρθα᾽ ὈῪ (Ὠγγβοβῖ. 742, 929. 
Ὁ δὲ παιδαγωγὸς οὐκ ἐναντίουται. τῷ διδασκάλῳ, ἀλλὰ 
καὶ συμπράττει, πάσης κακίας ἀπαλλάττων τὸν νέαν, καὶ 
μετὰ πάσης σχολῆς τὰ μαθήματα παρὰ τοῦ διδασκάλου 
δέχεσθαι παρασκευάϑων" ἀλλ᾽ ὅταν ἐν ἕξει γένηται, ἀφίσ- 
ταται λοιπὸν ὁ παιδαγωγὸς. ἘΒΟΓΙΡῸΓ ΓοΐοΓΒ ἴο Ἦ 6β86]- 
ἴῃς οἡ Ηριοάοῖ. 1,. 8. ῥ. 654. 1. Ν. Αηΐοι!! (οπι- 
τηθηίδί. ἀο΄ Ῥαάαρορ. Νοεῖ. Εοηι. Ψ. (. Μεββογβοῃ μα. 
ἀθ Ραάδρ. Γιδοθαδοπι. 1η Αςε8 δοςίοί, 1.4{. 6 η 6 Π58|5, 
νοὶ. ὅ, Ρ. 72. 5.06. ὅϑδνογαὶ ΒΑΌΙΠΙσΔΙ ράββαρθ8 8Γ6 
δαἀάδυσοα Ὀγ Υεῖ8. Δηα δομορίίρ. πὶ ψ ἢ ΤΠ γ ὅτ 
Δἰ δ οἢΒ ἴο {Π6 οἷος οὗ (6 ρεάδσορσυ8. Τῆο ἰδιίοῦ 
(οπιτιησδηίδίοι Πι8ἰγαῖ68 (6 86η56 5: “6 αν, 

- 5. γι Ῥαγγ ἴῃ [5 ηοΐδ8 Οἡ ἴὉ0Γ ϑϑιτηοηβ οὗ Τάγον, [π, ζο, 
Ῥ. 27. βᾶγ8: “ΤΠ μεάαροραθ δἰἰοηήρά ᾿ιῖδ ρυρ}}5 αἵ ρος βρεοῖα- 
οἶθ8.᾽ Απᾶ [86 Ἰοαγηθὰ ὐπὸ προ ῖτ ἤᾶνα ργονρα δηὰ }]] υϑιγαϊθαὰ (ἢ 15 
ἔγομηῃ ῬμΙ]οβίγαῖ. ν]ῖ. Θορῇ. [..ὄ 4, 21. ννεγθ, βρεακίηρ οὗ ἃ μιθ]ὲς 
Ἰοσίιγθυσοοῦα. Ὁ ἀεοϊ πηι! οη8, Π6 8808: ἀθρόοι εἰσεκαλούμεθα, καὶ 
ἐκαθήμεθα, εἰσκληθέντες, οἱ μὲν παῖδες καὶ οἱ παιδαγωγοὶὲ μέσοι, τὰ 
μειράκια δὲ αὐτοί" δὰ ὙΠΕΟΡὮΓ. ΒΑΓ. 9, καὶ ξένοις δὲ αὐτοῦ θέαν 
ἀγοράσας, μὴ δοὺς τὸ μέρος, θεωρεῖν, ἄγειν δὲ καὶ τοὺς υἱεῖς εἰς τὴν 
ὑστεραίαν καὶ τὸν κα μα ἀν τς ΤΒαῖ 186 ρεάαρορὶ ννειῈ, ᾿ξ ἠοὲ 
ἰανεθ, γοεῖ Γασαγήδα 89 ἀοηιεξίϊς δεγυαπίΣ, ἀρρεθαῖβ ἔγομι ϑορῇ. ΕἸεείνγ. 
42. ΠΟ Γα, μον ἠκρ ἢ εἶθ δηιθηΐ παιδαγωγὸς, πα δ8γ8: ὦ φίλτατ᾽ 
ἀνδρῶν προσπόλων, ἀοιηεδίίοοτυπ). 80 αἰδὸ Ρῇιαση. 92. Μὴ τις πο- 
λιτῶν ἐν τρίβῳ φαντάδεται, Ἀἀμοὶ μὲν ἔλθῃ φαῦλος, ὡς δούλῳ, 
ψόγον, Σοὶ δ᾽, ὡς ἀνάσσῃ. ἼΠο86 νγνο ἀγὸ σοηνογβαηῖ ννῖτ}} {(Π 6 Οτοεῖς 
Ῥργαιραιδίϑ νν}}} γεπλθι Ὁ 6, (παῖ 1Π6 μεσόν ἰῃ ᾳυεείΐοα γε ὑδυδν 
Τεργοδεῃῖθα 85. οὗ βουυὶ]ς σοηάϊοῃ, 

- 
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1ῃ θη, 15 ἃ βοτί οὗ ρβιάαροριυβν|ιο Ὀτίηβ85 αἢίο ΟΟΥ βτοας 
Μαβίογ, ὄβνθὴ (Ἰγίβί. Βουβ ψομϊὰ δεϊάομι οἵ «δὶς 
ΟΥ̓ ἢ δασοΓα ρῸ ἴο {Π6 τηδϑίογ, ἅΠ|688 [Π6Ὺ ΘΓ ὑγροά 
Ὀγ ἴῃ ρράαρορσυ8. Νοῖ βου! ὰ νν8 Δ ΠῪ Οὗ τ18 ΠΟ] 6 
ἴο (ἢ γιϑι, ἀἸά ηοί {Π6 αν, ουν ρεάδροραβ, υγρο 8 ὈῪ 
σοΟΙΏΡΕΪβοΙῪ πηριῃο (18. δ66 αἷβο γοῖ. δηα ΕἸ8η6 1. 
ΒοΥρῸΓ Γοιηδγκα, ἰῃδὶ τὴ6 οἷεο οἵ (6 ρωαάαροσιιδ, 
1ῃΠ6 αοοποηεῖιδ, πα {π6 ᾿Επιτρόπος ΕΓΘ Ἰηἀθοα νϑὺῪ 
ἀπ ἔεγοπὶ (τοίδγγιηρ ἰο Ρίαι. δα [10. φἀμυσδί. Ρ. 4.) 
Ὀυΐ ψ6 πηυϑί ποῖ Ὀ6 ἴοο ΠΪ66 ἴῃ ἰαγίηρ ἀονῃ (δα α18- 
(ΠστΙ0η ; δηαἃ ἢθ γρϑίϑιβ ἴο ἢ185 ἢοίΐίθβ οἢ 4, Φ. Αἰἱὶ 
1Π15 18 νΘΥῪ ἴσα  Ὀπὲ 16 {Π6 σοη͵οϊηΐ ἀυ168 οὗἁ {{16 
ρΡαάδροριϑ ὃ6 αἰϊϑηἀδα ἐο, ψ ο 1 να ἄθονθ βὺρ- 
σοϑίοα (ἔοσν ΟἸγγβοϑί.), {ἰογ ΜΠ] Ὀ6. Ὧο οσσαδίοη. 
ΤΠΗΟ ρέπορα ἐ αἰ βοὴ βαθιη8 ἴο Ὀ6 ἰο (ἢ68 ἐπέγοαμοέον 
Παΐο γα Οὗ ἴΠ6 ρεἀαρορίαϊ οῆοο, δηα {{16 ταί ἰηΐ δηι, 
88 1 ψ γα, Ὀοηάὰρα υηάδν ΨὨϊοἷ {Π|6 ὕσγ8 ψαγὸ {ππ8 
6] 4. [{ αἰϑὸ τοργθβδθηίβ (ῃ6 σοῃαϊτίοη οὗ ρϑιβοῇβ 
υηάἀογ ἢ ᾿ἰανν, 88 (πδ΄ οἵ νήπιοι, σοῃ]ράγεα ἴο τἢδΐ οὗ 
{Πο56 ππᾶάθυ {Π6 Οοβροὶ, νΠο ἃγα τέλειοι. δὸ ΟὉῇῃγγϑί, 
88 γ5, πίστιν τὴν εἰς τὸν τέλειον ἄνδρα ἄγουσαν. ΤΠΘ 
τοϑίδρθον 18 οἴἴθη υϑοὰ Ὀγ {ῃ8 ΑΡοϑί[8 ; 85 ἴη Βοπι. 
10,6. 4 οοπιδίὶπαΐϊοπ οἵ 1{})}18. Ψιτη οΟἰΠ6Γ τη ΘΔ Ρ ἢ ΟΓΒ 
οἡ {86 διιυ]εοὶ 8 ἑοιιπὰ ἴῃ {Π6 (οἰονίης; ὈΘδυ Ὁ] 
ἀμμαρο οἵ Ιβἰάον. Ῥεϊυβ. ἴ.. 1. Ερ. 257. (εἰεα ὃὈγ 
ΟΥΡΘΓ) : ᾿Ανατέλλοντος φωτὸς, ὁ ὄρβρος ὑποχωρεῖ" ἡλίου. 

ἀνίσχοντος λαμπρώς, τὰ τῶν ἀστέρων ἀμαυροῦται χορεύ- 
ματα" ὅτε΄ αἴθριος ἡμέρα ἐπιφανῇ, τὰ τῆς ἕω ἀπολήγει 
σκιάσματα' ὅτε ἡ τοῦ εὐαγγελίου σοφία ἐξέλαμψεν, ἡ του 
νόμου παιδαγωγία ἐσ χόλασε. , 

46. Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν 
Χριστῷ Ἰησοῦ. δίησθ ΠΟΥ 8ΓΘ 5814 ἴο΄δ6 υἱοὶ Θεοῦ ἴῃ 
ἰδεῖς ορροϑι(ἰοη ἴο 1ῃ6 5βίαϊα οὗἉὨ δοῦλοι, 8ανεβ οἵ [ἢ 6 
αν, ἰζ 19 ῥ]ίη ἐδαὲ υἱοὶ πχυϑὲ ᾶνα {Π|6 Δἀ]αηςσί ποίϊοπ 
οἵ δονέῳ : γοῖ ἴΠ6γ 18 Ὧ0 οσοδϑίοη (0 ργεδδ οὐ ἴδαϊ 
οὗ δἰαυογῳ"" ἀηάογ ἴΠπ6 ἰαψν, Ψ ΠΟ ψγ88. ΟὨΪῪ οοπιραγα- 
ἐΐυθ, δηὰ οΠ ΘΗ πιοᾶὴῖ ψ ἢ ταίδγθησθ ἴο {Π|6 σϑ- 

Ὁ ΑΒ ψ ἤδη αἱ 4,1. ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμον δεδουλώμενοι. 8εὲ 
αἷδο 4, 1 δι 4, 8. 
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δίγαϊπί5 οὐ (πΠ6 Ϊαχν. Γὰρ Πα8 ἴδε [6 86η86 οὗ δού- 
Αἰνῥῥι {Π86 σοηπηῃραίίοη ψ ἢ {Π6 ἐοτοροίης ᾿εἰηρ νΘΓΥ͂ 
αἶοβθ. 

Τηΐδ δοηδλὶρ 18 ϑιρροθθά πο ἴο ὃὈ6 Ἄσοπιρίοία {Π]} 
{Π6Υ ἀγγῖνο αἱ πιδίυγιυ, ἀπά ὑς ᾿Ἰθεγαῖθα ἴτοπη τἢ68 
Γοβίγαϊ 8 οὗ ἰυΐοῦβ ἀπα ρον ΓΠΟΥΒ οὗ ὄνεγγ Κιπά, 

27. ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθετε, Χριστὸν ἐνεδύ- 
σασθε. Τῇ ρᾶββᾶρα 15 {τι γεπἀδγεα Ὀγ Κορρε δηά 
Βοῦρογ: ““ [ῸΣ 88 ΠΊΔΩΥ οὗ γοὺ 83, βανίηρ γϑσεϊνοά 
θαρί!8π|, ργοῖδϑϑ (ἢ6 (γί ϑίίδη ἀοςίγηα (ἡ οί Ποῦ οἰγ- 
οὐπηοϊβοά οὐ υποϊγουπ)ο 864). ἀγα υπΠοὰ ἢ ΓΟ γιδὲ 
Ὀγ ἐδ οἰοβοϑὲ θοῃά.᾽᾽ ὙΠεορθγὶ. (ἔγοαι ΟΠ γγϑβοβί.) 
δηποίαίος {Ππ18 : κατασκευάϑει πῶς υἱοὶ ἐσμεν Θεοῦ, καὶ 
φησιν, ὅτι διὰ τοῦ βαπτίσματος. Οὐκ εἶχε δὲ, ὅτι ὅσοι 
ἐβαπτίσθητε, υἱοὺ Θεοῦ γεγόνατε, ὥσπερ καὶ ἢ ἀκολουθία. 
ἀπήτει' ἀλλὰ τὸ πολὺ φρικωδέστερον, ὅτι Χριστὸν ἐνεδύ- 
σασϑε. Ἐὶ γὰρ Χριστὸν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐνδεδύμεθα, καὶ 
πρὸς αὐτὸν ἀφωμοιώθημεν' εἰς μίαν συγγένειαν καὶ μίαν 
ἰδέαν ἤχθημεν, χάριτι γεγονότες ὅπερ ἐκεινός ἐστι φύσει. 
115 εἰρη Πγ ουφεγνοὰ ὈὉν Βογρετ, {ἰὶ ἐνδύεσθαι τι, ΟΥ 
τινα, βΙρηϊῆ65 ἴο σοηϊγδοὶ δι} τ Υ 10} ΔΏΥ ΡΟΓΒοη 
ογ ἐπίηρ : δηὰ 8ο 86 Ηθῦν. ΞΡ ἰ8 οἴϊβη υβθὰ οὐ Δῃγ 
αοἷοβα σοηποοίίοη." ΤΠ (1 ψουϊά 844) τηᾶὺ 6 ρμᾶ- 
ΤΑ ]]εἰεα ὈΥ οὖν νυΐραν ΙΔ! οπΊ, ἐο δὲ ἠἡαπά απα ρίουο. 

428. οὐκ ἔνι ᾿Ιουδαῖος.---θῆλυ. ΤΠΪ5 185 (45 ΒοΙρΡῸΙ οὔ- 
ΒΟΙΓΝΘΒ) ΡΔΓΓΪΥῪ ἃ σγεροί το οὗ ψῇηδί νγ͵8 5814 δί νϑγ. 
420. πάντες γὰρ ἐστε υἱοὶ Θεοῦ. [{ 15 ([ σοποεῖνο) 8 
ἔσο ἀσνοϊορηηθηὶ οὗ {Π6 ἰάθα; 4. ἃ. ““{Π6 γα ἰ8 
ὉΠ 66 Γ 1η6 ὐοβροθὶ πο ἀϊἰβι!ποίοη οὗἮἁὨ παίϊοῃ (οὐκ ἔνι 
᾿Ιουδαῖος, οὐδὲ “Ελλην. 866 1Π6 ποία οἡ οι. 1, 14 ὃς 
16.), πογ οὗ σοπάϊτοηῃ (οὐκ ἔνε δοῦλος, οὐδὲ ἐλεύθερος), 
ΠΟΥ ΟὗὨ 86Χ (οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θηλυ).᾽ δυςῖ, Βοερεσ 
Οὔϑογνϑϑ, 18 (68 σ!ΘΏΘΓΑΙ 86 η{Ππ|6ηῖ, ΨΠΙΟἢ 15 ποῖ ἰο 
6 ἴοο πηυςῇ ρΓοββθα ὑροη. Τδδΐ [8 (1 {Π1η1) 68ρο- 
οἰΔΙν (ο Ὀ6 οὐβετνθα ὁπ ἰδ ψογάβ οὐκ ἕνι ἄρσεν καὶ 
θῆλυ : ογ, ποι Πβίαπάϊηρ ψῆδὶ Οτοῖ. βαγβ8, {6 

Ὁ 80 (ἘΠ γγβοεδῖ. (εἰίεὰ Ὀγ Βογρεγ) : οὕτω φαὶ ἐπὶ φίλων λέγομεν, 
ὦ δεῖνα τὸν δεῖνα ἐνεδύσατο, τὴν πολλὴν ἀγάπην λέγοντες, καὶ τὴν 
ἀδιάλειπτον συνουσίαν. 

--- 
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ἔδιηδ θθ ἀηάθγ {ἢ 6 ἰδνν ΓΘ ἩΘΑΓΙΥ οἢ (86 88Π18 ἔοοί- 
Ἰὴρ ψττ (6 πη]65." Τῇ ροίη!8 οὗ ᾿Π δυουν ψ Βϊ οὶ 
ΒΟΙΏΘ (ΠΟΥ͂ θαίηρ᾽ ΟἿΪΥ 81:0 ἢ 88 γαϑρθοίβα ρο] οι, 
Ὠοῖ γα]! σίουβ, πηδίςοΓβ. 
ΤΠ ἔν, ἰ8 ὈΥ βοη6 (ἌΚϑὴ ἴογ ἐστι. ὙΠίοἢ 86, 

Κορρβ οὔβογρνθβ, οδηηοΐῖ θ6 ργουοά, Νοῖ, ρεγῆδρβ, ὉῪ 
[86 Ἔχδιρ 68 οὗ Εδρβοὶ δπὰ {Π6 βαυῦ!ογ ῬῃΠ]οϊορ 8685 : 
γοῖ 11 ἢΔ8 Ὦ661) 6818 1886 ἃ θαγοηά ἀουδί Ὁγ Βογροι᾿ Β 
τ εβ σάν, ἐπουρσῇ {Π6 Ἰοραγηθαὰ (οπιμηρηΐίδίοι 15 1η- 
οἰπδἀ (4ηἀ, 1 {πιηἰκ, ψ ἢ τθαβοη,) ἴο ργαίδγ (π6 οοιι- 
ΠΊΟη ἰηϊογρτγαίδιοη, ὈΥ Ψ] οἷν τ[η6 ψογά 8 ἰακϑη ἴῃ 118 
118118] 5686, Χριστῷ ἰοΐηρ; Β0ΡΡ Ι64, ἀπά Ὀγ Χριστῷ 
186. υπάἀεγϑίοοά Οἠνγιδέ᾽ 5 νοἰϊρίοη. 

28. πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ῊϊΦ 
. οἴδιιδα 15. δβχρδηδίογσυ οὐ {6 ργθοθάϊηρ; ἂπὰ (ῃ8 

56η86 58 Οἶθαγ; τῃπομπρὶ {Π6ΓῸ 18 Ὧ0 1Π{π|6 αἰνογϑιν οὗ 
τοδάϊηρ, ψ ἤϊοὶ ἢ88 ([ ἱπηλρ 6) διβθη ἔοι σογίβϑίη 
Οπίο5 ψῃο ἔδηοίοα ΤΠ Ὺ βανν ἃ βοίθοϊβπ),, δῃηὰ ψ γα 
ΤΏΟΓΘ ΔΏΧΙΟΙΙΒ [0 ΓΘΙΏΟνΘ ἰΕ ἤδη σαγοῖι! δὔους (ἢ 6 
ηιοαηδ. ἴη Ε΄. (. {Π6 εἷς 15 αἰϊεαγρὰ ἴο ἕν. [ἢ Α. 11 ἰβ 
σης] ] 64. Βαΐ {Π686 ᾶγα 41 Μ55. (δι ἤᾶνθ Ὀδθη 
πηοἢ ἰΔπημογοα νι ἢ ὉΥ ΟὐΟτγθοίοιβΌ Απάᾶ 88 ἴο 
ἢ ενπίοηβ, [ὮΘῪ ἅγα ποῖ οὗ ἢο διυιζμογυ. ΤΠ σοαι- 
ἴΠ0Π Γδδαϊησ 15 πη ἀουδίοαϊν ἴο Ὀ6 τοίϑιηθὰ ; 5168 
ἔγοτῃ 10 1ἢ6 ΟΥΠἸ6ΓΒ πᾶν Ὁ6 ΘΑ ν δοσουηίοα ἔοι, δηὰ 
εἶθ βθοιηΐηρ βοἰθοίδιη (νῃϊοῇ ἢ 8 [Π6 Δρρεᾶγδηςσθ οἵ. 
Ηδθταῖβη}) 15 παῖ ἴο ὃ6 ἰἰδθαθὰ. δ είβ. σοιῃρδι 88 
Ικιοίδη Τοχ. 40. εἷς ἄνθρωπος ὄντες οὕτω βιοῦμεν, αἷς, 
ἀφ᾽ οὗ συνεληλύθαμεν, εἷς ἀνθρωπος ὄντες, καὶ τὰ αὐτὰ ἀνι- 
ὥμενοι, καὶ τὰ αὐτὰ χαίροντες. δυγιηιηδοί)ι)5, 8, 20. 
ΑἸΡο ἰάθη βτη118; Πδ8πὶ 806 (ἰο] ἃ τη6 ρϑί(ιγ 1{|6, 
ηυἱ ὩΏΘΙΙΟΓ 681. Τῇδ 8686 ἰ8: “Υᾳ γα ἃ]] οὔθ απά 
ἔλπο 5αηῖ ἰῇ γοῦν (ἢ γίβιδη ργοίβϑβιοη.ἢ 

920. εἰ δὲ ὑμεῖς Χριστοῦ, ἄρα τοῦ ᾿Αβραὰμ σπέρμα ἐστὲ. 
ΤΠ6 σοπηδείίοη ἰ8 νν6}} ἰτἀσδὰ ὃγῪ ΤΠδορῃγ. ἐπ 05 : 

“« Ἡανίηρ ὑεέοτα βδ:ἃ ἰμᾶὺ (ἢ 68 8864 οἵ Αὐργαῆδπι, 1 
ψ οπι {1|6 ὨδίΙΟἢΒ 816 ὑ]65864, 5 Ο᾿γὶδέ, τὸ νοι [ἢ 6 

“. 80 Ἐοβεημ. (ἔγοπι Κορρο) γεριαγ 8 ς “ Ηος δχρεϊοἱτ ραγιϊε))ο, 
ἰ. 6. Βυηηι}}}18 ρεπειθυ8, ἰῃ αὐ Βοϊεθδηϊ Ὠοπιΐηθ8 ΟΠΊΏ}. [εΠΊΡΟΓΘ 
ἀϊερακοὶ, οἰ σι] αἴ ἐπ αππεγαζ8." 
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ΤΟΙ 1965 6Γ6 βίνοῃ, δηα δανὶηρ ργονοά {πὶ {Π6Υ͂ 
Πυ: 1Π6 ἕοτηι οὗ ( γβεδηϊςν, ἢ6 ον ἀγᾶψνδ (ἢ6 σ0Π- 
οἰαϑίοῃ : [δ τμϑῃ, γα 6 ΟΠ γίβϑι᾽ 8, γ8 ἅγθ {βϑγθίογθ 
{πΠ6 5664 οἵ Αὐτγδἤδη), δηὰ ἢοῖγθ δοσογαϊηρ.- ἴο {π6 
Ῥγοπιβεα δ] οββίηρ; 4. ἃ. “ον (δὴ ἀο γε βδῆκεγ 
δον (Π6 αν, 0 αν Ὀδδη Ὀ]68βθά ὈΥ (Ἡγίβί 50 88 
ἴο Ρυϊ Πίπη οἢ, οΥ Ὀ6 ΠΠΚεπδὰ υπῖο ἢϊπη, δηὰ ἤᾶνθ 
τἤδηςο Ὀδοοιηα {Π6 566 ἃ οἵ ΑὈτγδῆδαη.᾽ ᾽" 

10 18 οδϑεγσνθά ὃν Κορρα δηά Βογρεγ, (ἢδί {ἢ 6 
ΡὮγαϑ6 εἶναι τινος πη ρογίϑ σοη)μηοίίον ΜΈ ΘΠΥ ΟἿ ; 
δηαἃ (6 ἸδίίεΓ δάάιςε8. Ὄχδῃιρ]οβ, ψῃϊοἢ, ἤονανογ, 
46 πρϑάϊθββ. Τη6 μῆγδβϑθ 15 ῬΙΔΙΗΪΥ δαυϊναϊθηΐ ἰο 
ἐνδύεσθαι αἱ νοΓ. 27. ΒοΓρΘΓ ΓΟΏΔοΓΒ ὑ: “1 γΟΙ ἅΓ6 
80 οἰοςοῖν σοηηθοΐξοα ψιῖῃ Ο γιϑί, [Ὁ 18 ἀρρᾶγϑθηΐ (ῃδὲ 
γοῦ ἅτ 16 β664 οὗἩἨἍ ΑΡτΑπδ." ΤΠ παίυγο οὗ [Π6 
σΟΠηΘΟΙΙΟΏ ἈΡΡΘΔΓΙΒ το νοσ. 16. . 

40. καὶ κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι. ΒΟΓΡῸΓ ΓΘΏ ΕΓΒ: 
ὁ Δῃά ὅγὰ {πογοίογε Ὀγ Ὠίνι 6 Ῥγοπηῖ86 Ῥαγίβ ΚΟ οὗ 
]Ἰογ." ΔΑπά ἢ σοιηράγοβ Βοῃ. 8, 17. Ερῃ. 8, 6. 
δηα Βοῃ. 9, 7. 

ΟΗΑΡ. ΙΥ. 

Ηοτγο, Βογροσ {πη Κ8, {86 ἀἰνΊ81:0η ψχ88 ΠηρΓοροιὶ 
866 ; βίποθ {ῃ6 88Π16 ΔΙριι Πιθη Δί] 18 δοοι αὐεὰ, 
8ηἃ {6 Γ6 15 ἃ οἶοβα σοπηθοίίοη ψτν [Π6 ργοοθάϊηρ. 

ΨΈΚΘΕ 1. λέγω δὲς Οπ {19 ρῆγαβθθ 866 βιργᾶὰ 8, 
17. Κορρα οὔϑεγνϑβ, (ῃδί ἔγοπι (ἢ 6 Ψψογά κληρονόμοι 
ΒΌΡΓΑ 8, 29. (8 πδηϊ6 οὗ ψῇῆϊςῃ {π6 «Ψ6νν}8 6 γα ἔοπά), 
16 ΑΡροβῇ!α ἴδκαβ οσοδϑίοῃ, ἔγοῃμι ἐπ αἰ δγεηΐ ἴθ σπηβ 
κληρονόμοι νήπιοι Δα κληρονόμοι υἱοθεσίαν ἀπολάβοντας, ἴο 
ΤΩΘΙΔΡΠΟΣΙΟΔΙΪΥ γαργοβεηι 906 }8 δηἀ (ἢ γϑι8πη8. Απά 
Βοῦροσ γετηαγκϑ, (ἢ δἱ 8, 26. {Π6 υἱὸς Δ δοθλος 8Γ6 
ορροβθοῆ. Τὴ Αροβέία τηθητίοηϑ τ[ἢ6 βοῃϑηίρ οἵ 
ἢ γιβϑι8η8, Πιητηρ, {παι Ὀαΐογο {παν δι ταοθα (ἢ 6 
Οο8ρεῖ Πα ψ γα, 16 268, ἴῃ (86 σοπαϊοη οὗ βογ- 
γδηΐϑ: [Π6η, ἴο βοΐϊθῃ ψῇδί σηυϑῖ ἀρρεᾶγ ἢδιβῇ ἰο 
{Πο86 ψῇο ψθγαῈ δοσυβίομηθα ἰο οΪαίπὶ τ1Π6 {Π||6 οὗ 
ὈΘΎΤΟΝ 22, Βοῃ8 οἵ (ἢ [ογτὰ (Πουί. 14, 1.) Πα βονβ 
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Ββον ἢ6 ψουἹὰ θ6 υπδετβίοοα. Ηδ δάμη 8 ἐμδέ {ΠΟΥ 
ΨΘΓΘ [ἢ 80Π16 86η56 50η3, θδυῦ γοῖ [δι {Π61ὉΓ σοηάϊϊοπ 
ΥἹΔΒ Β6ΓΨ ΗΘ, ΒΠ06 848 {Π6 βευνδηΐ ΟΥ̓ 53! ν6 15 τπθσ (Π6 
ϑονογηδηςσα οὗἉ Π]8 πηδϑίογ, 80 ΓΘ ἴπ6 96 ν}8 Ὀοιϊιηά ἴο 
ΟΌΘΥ ἰἢ6 ρῥγδοθρίβ οὗ {6 ἰανν, 85 {Π}6 ὁγίάθγβ οἵ ρβἃ- 
βορυβ." Τῇθ νογὰ νήπιος ἤθγα πηθδῆ8, ῃοἱ ἑηζαηπς, Ὀαΐ; 
1 ἃ βΘΠΘΓΑΙΪ ΨΑΥ, ἃ δον, ΟἿδ Ψῆο 18 ποΐ γοί αὐμέέ, 
δ᾽ ἨΙΪΜΟΥ Σ ἃ ϑἱρηῃϊβοδλίίοη οἴτοη οσουγτίηρ ΟΠ 1η 
"- δοΓρίαγαὶ δηὰ (ΟἸαϑββϑίοςαὶ ννυίο 8, 848 Ηοη. ]], 

. 866. ᾿ 
1, οὐδὲν διαφέρει δούλου, “18 ἰῃ ΠΟ τοϑροοσέ ἀἰβδγθηξ 

ἔτοιῃ ἃ αν, ᾿. 6. 1Ώ πανίηρ Ὧ0 ἀἰβροβϑαὶ οὔ ἢΐ8 οὐῃ 
Βτορογίυ, θοίηρ' ΘΉΓΙΓΟΙΥ το Γ΄ ρονογηπηθηΐ δηά γὸ- 
βίγαϊηΐ, αηα βϑυ)]θοοὐ ἰο σαβιϊραιίοη. Ὑδι [ἢ6 ΘΧΡΓΟΒ- 
8100 Ππηυϑῖ ηοῖ Ὀ6 ργρβ8864 ἴοο ἔδυ. Πδ 86ῆη86 15 {ἢ 8 
Ἰαϊὰ ἀονψῃ Ὁ Βογρογ: ““ Θιιδῆεν:8 ΟΠ Π1ΠΊ ρϑ ΘΓΏΒΡῸ ΠῚ 
ορυΐ ἀοιηηι8 81: δίαιιθ ρόββθβϑοῦ ἤΪ1ι|8, ἰδηλθη, 
αυδιηάϊαᾳ ἰυΐογαπὶ τοῖαιι6 ἐἈΠΉΠ18Γ18. α18Ρ6 ὨΠ5ΔΙΟΓΆΠΙ 
Θδϑὺ συ Γεβ ΘΟΙΏΓΉ 350,8, 118 αἴ 1ρ51 ποη ἰἰσθῖ, ορβϑβαι8 11185 
Ὠ1] 1051 ργοϑιιηΐ ; δοάθῃ) ρΓΟΓΘΙ18 πο νϑϑίγα ΠΙΙ ΓΙ ΠῚ 
ἀ!ρηιΑ5 Ὠ01]4πΔ νοῦ8 υἱ]!δΐθπι ργθβϑίαθαίΐ, ποαὺθ 
νοϑίγα νοῦ 5 ἦυγα ἀϑύγρατγα ᾿ἰοδ δῖ, φυδιηάμι Ἰαρὶβ 1π|- 
ΡΘΙ͂Ο ρᾶγεγθ σορ Δ ΠΊΙῊ]." 

4, ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς 
προθεσμιίοις τοῦ πατρὸς. ΤὮθ686 ΨΟΓΩΒ δ΄ ΧΡ Δ ΟΥ̓ 
οὗ {Π6 Ῥγβοθαϊηρ, Οη {Π6 86η86 οἵ ἔῃ ἰδΓη5 ἐπίτρος 
τὸς ἀῃἃ οἰκονόμος, ἰῃ 6 (ὐοπηπιοηϊδίογβ αἰ ΕΣ 1ἢ ΟΡ ΠΟ. 
βϑοῦγθ ἴᾶκΚα (πδιη ἰο ἀδποία Ψψῆδε γα (4}} σμα) ϊαηδ: 
ΠῚ Πότὰ δ6 4 ἐϊβδγθησο, 1 185 (πουρῃς ἴο 6 ἴΠδὲ (Π6 
ἐπίτροποι ΟΥΘ ρυδι Δ η9 Ὁγ αι; [ΠΠ|8 οἰκονόμοι, ἴῃ 086 
ΔρΡΡοϊηϊοά ὈΥ τ᾿ ραγεπί. Μοβῖ τϑοθηΐ (οιπμηδηΐβ" 
ἴοΓβ ἤοψανογ ταραγά {Π6 ἐπίτροπος ἃ8 ΒΥΠΟΏΥΠΊΟΙΙ5 
απ τἢ παιδαγωγὸς, ἃ8 ἀδηοί!ηρ ᾿Πογαὶν τἤοϑ6 νἢο ἃγα 
βοί ονϑγ ἰῃ6 οαγὰ οὗ ἐῃ6 οἰ! άγθη. ΒΥ {6 οἰκονομ. 
ἴποΥ υπάογβϑίδηα ἰἤοβο δρθά βογνδηΐβ 0 ψῃοιη νγ88 
σου 64, ἰοροίμογ ἢ τη6 σατο οὗ [ἢ6 ἀοιησϑίὶς 
δαῖγβ, [Π6 βυρογηἰοηάδησα οἵ (ἢς οαἀιπσδίίοη οὗἉ {6 
σἢ]ἄγθῃ. 10 18 ρΡΟγΠΔΡ5 ΠΠΘΟΘΒΒΆΓΥ 0 ΡΓ685 οἡ 1Π68 
δχϑδοί 86η86 οὗ {{ 636 ἴΘΓΏ8, δηά {ποεῖν αἰἤδθγοηςθ. Τῆα 
8016 πηρδηίΐηρ οὗ {πΠ6 Αροβί!α 15, {πὶ 1Π6 ΠΊΪΠΟΥ 15 
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ὉΠᾺΘΓ ρονογηιηθηΐ δης γοϑίγαίηΐ, δηά ὄνθὴ ἢΐβ ΟὟΏ 
ΡΓΟΡΘΓΙΥ 18 Δαπηϊηϊϑίογε ὈΥ οἴ 6 Γ8. 

Αἱ προθεσμίας τηυδῖ ὕυ6 υηἀοτγβίοοά ἡμέρας. Τῆἢθο- 
ῬΉΣΙ. ΘΧΡΙΔ1η8 1ἴ νομίμου ἡλικίας. ΚιοθΒ, ῬΥεῖ5, δῃά 

686. δάήιισ 6 ΠαπΊλθγου8 Θχϑιῃρίθϑ οὗ {πΠ6 μψοτγά 
ἴτοτῃ (ἢ6 (ΟἸἰδββίοδὶ ψυγιΐουϑ, οὐ ψῃ ον 1 παρά ᾿πβογὶ 
Ποη6. [{ πιϑδηΐ (ἢ6 ἀδγ οἵ (ἰπ͵6 Ῥγενίοιιβὶυ ἢχοὰ 
ἴον τ Ἔχϑοιίίοη ΟΥ̓ δηγ {Πΐηρ. Τῆι (ἢ ρογοα [ῸΓ 
{6 β8ιισσθββίοη ἴο ΡΙΟΡΟΓΥ πρῃξ 6, δηά ν88, ἤχϑά 
ὈΥ 8 ἰοβίδίογ: ἴογ 1 Ἵοδῃποῦ {Π1ηΚ, Ψ 1) βοίηθ, {παῖ 
τῆς προθεσμίας τοῦ πατρὸς τη Δη8 [ἢ6 ᾿[1π16 Δρροϊηϊοά 
Ὀγ 16 ἰανγα δ Ψ ῃΟὮ ΔΠΥ ΟἿΘ τιϊρῇΐ βυσςοαδὰ ἴο ἐἰἢ6 
ΡΓΟΡΟΓ οἵα ράᾶγθηΐ : ὃυ{1 ποιη ἢ τορϑια τοῦ πατρὸς 
8ἃ8 Ριιξ ἔογ ὑπὸ τοῦ πατρὸς, ΨὨΙΟὮ ἀδροη 8 Οἢ 80ΠῚ6 
Ῥαγιορ᾽ 6 απαἀογβίοοα, ἡ οἢ τδῪ 6 {ΠπῸ Ὀοῖίον [ο16- 
ταιθα, βίης 6 προθεσμία ΟΑΓΓΙ6Β5 ἴῃ 1861 [86 παίιγο οὗ ἃ 
ΠΕ ΟΡ: [5ϑθηΐϊ ἰο Βογροῦ, (Πδὲ 11 15 ἢοΐ ριοβθᾶ- 
Ια 186 Αροϑβίῖβ δά 1 νον 6 γορυϊδίίοηβ οἵ (ἢ68 

Ἐοιηδη ἰαψ,, σοηϑιἀδγίηρ ἰῃ δύ ἰονν Θβε ηδίίοη {Π6 
Ιὰν οἵ (8 Ηδδίῃθηβ νν8 ἴο 6108, Δη 4 ΘΒρ6οίδ}}ν 88 ἴἢ 
1Π6 ΝΘΙῪ Πίϑίογυ οὗ [86 [5γδϑ] 168 πηθης!οη 15 τΏ86468 
οὔ (ἢ 686 ἐπίτροποι Δη( οἰκονόμοι (48 6η. 324., 1. 566. 
σοπῃραγοά ψἢ 1δ, 2.) ἰο ψίοβο οὔήοοθ, δαυδ!ν ψ "ἢ 
μαι οὗ [6 Εοπηδη8, 1 19 ργοθδ Ὁ 6. Βοθ σϑγίϑιη σπρο- 
θεσμία 8 Δρροϊηίδα ὃγ (6 ραι οί. 866 {Π68 Ιηἰ6Γ- 
ΡΓαίογβ οἡ Ηθῦγ. 8, 2. 

8. οὕτω καὶ ἡμεῖς---δεδουλωμένο.: ἢ οταπιρίε 15 
ἤδγθ Ὀγουρῇςξ ᾿ηἴο αρρέϊοαξίοη, “ΑΚ ἃ δον 15 5ι.0]6 οἱ 
ἴο {π6 ρονεοτηδηςα οὗ ἰδ ρασασασιιδ, 80 ΨΈΓΘ ΜῈ 
Ψ4εν8 δὰ ΗἩραιῃθηβ (ἔογ ἰο δοέἠ {π6 ψογὰ ἡμεῖς Ὀ6- 
Ιοηρϑ, ν. 8, 9.) βιν)εοίθα τοῖς στοιχείοις τοῦ κόσμου, ὈῪ 
ψ Ὠϊσἢ ἰ8 πηθδηΐ {Π6 δέθηϊθηές ΟΥΓ γοἐ  σἱοΉ, ΘβροΟ ΠΥ 
Πιϊοα ἰο {πΠ6 σαρδοι (168 οἵ Ἰσηῃογδηΐ ἀπά τπηοῖν. ! Ζοα 
ῬΘΙΒΟΏ8, 8110} ἃ8 ΔΤ6 τἰ8.4}}Υ ἀο! στοά ἢ δχίθγηδὶ 
ΤΙῖ65 ἀπά σογθι 168. δοα Ηρῦχ. δ, 2. (οί. 9, 8 δι 
20. Κοσμ. ἀδηοίο8 (6 ν]ιοῖα τυ τιἀ6 οὗὨἨ {Πο86 
σι ο πδά ποΐ δαθγασοά 6 ΟΠ γι βίδη σοὶ] ρίοη, νυν ἢ 6- 
{πὸ γ εν8 οὔ Ηραδίῃθοηβ. ὅ66 Φοἢ. 15, 18. 19, 81. 
(οἱ. 3,90. [ὴ νἱᾶΐ 56 η86 δεδουλ. 15 ἴο Ὀ6 ιιηἀογϑβίοοῦ 
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ἈΡΡΘδΓδ τοι [ἢ6 ῃοΐα οη 8, 46. (οραῦο Ηρρτγ. 9, 
9 ὃς 10. (Βογρει.) 

Κόορρα αἷβο ἰ8 οἵ ορίηίοῃ, {πὶ {π6 ἡμεῖς ΓΕΙδΓΒ ἴο 
Ὀοιἢ ψδνβ δῃὰ Οὐθῃι 68. [{ 8 ν6}} σεπηαυκοὰ ὉγῪ 
ΤΠΘΟΡΉγ]. : Μανθάνομεν δὲ, ὅτι ὁ μὲν Θεὸς τὴν υἱοθεσίαν 
(αὔτη γὰρ ἡ κληρονομία) ἐξ ἀρχῆς ἠβούλετο δοῦναι, ἀλλ᾽ ἡ 
νηπιότης ἡμῶν ἐκώλυε. “ΠΏ Ἰηϊεγρτοίδίϊοη οὔ στοιχεία, 
δάἀορίοα Ὀγ τηοβί γβεεθηΐ Οοιητηθηίαδίογβ, 18 ϑυρροιϊοά 
Ὀγ {Π6 δυιιῃ συ οὗ δοῦιθ δηςθηΐ οἕ 68, Ψῆ0 (45 ΤΠ6ο- 
Ρἢν]. γθηγαγκ8) οχρ[ δἰ θα 1 ὈΥ τὸν στοιχειώδη καὶ εἰσα- 
γωγικὸν νόμον. 

4, 5. στο (6 Αμοϑβι]θ σαῦγίθ8 ἔμ 6 {Π 6 σοτηρᾶ- 
τίβϑοη ἄγαμψη ἴσοι ἰῃ6 ρθράδροριβ, [Π6 οἰκονόμος, δηά 
ἴΠ6 ἐπίτροπος ; 4. ἡ. ““ ΕῸΓ ἃ8 (Π6 80η, [ὉΓ 8 {{π|6, ἰ5 
Β.)6 οὐ ἰο (Π6 ρονογηδηςα οὗ 686, θυΐ ψῇ θη ἐἢ6 
προθεσμία 18 Δσσοιηρ] 15Π64,, 18, 88 ἢ ψοτο, θογαίθα, 
8ηἋ ὈΘΟοΟΙΏ68 ἢ]8 ΟΣ Δ Β16Γ ; 50 106, 80 Ἰοηρ αἰίδοἢοα 
τοῖς στοιχείοις τοῦ κόσμου, ἅτ ᾿Ιρογαίοα ἴτοτιῃ ἰΠμοϑῖη, οἡ 
6 δοὴ οὗ αοὐ Ὀδιηρ βοηΐ ἰηΐο {6 νογία ἔογ [6 
ῬύυΓροβα οὐ ἀεἰνοσίηρ υ8. Πλήρωμα τοῦ χρόνου 4130 
ΟΟΟΌΓΒ ἢ ὅρη. 96, 94. 20, 4]. Αςἰ8 9, 2. ἔξῃ. 1,10. 
ΕΖ. δ, 4. (86ρ.) ΤΠ Ρἤγαβα πληροῦν τὸν χρόνον, δηά 
5:11 ΟἿ 68 [ἢ ἴπ6 ΟΙα ᾿Γοβίδηηθηΐ, ἃΓ6 βρροβορά ἴο 
ὑῦ6 ἀοεινβά ἔγοῃι ἃ 51:0}118Γ '86 οἵ (ἢ Ηφρν. Ν. Βυΐ 
ἘΠΘΥ αἶβο οσςιν ἰη (ῃ6 (Ἰαβ88ῖς αὶ ψτιοσθ. ὍΤῆυβ Ρ]υ. 
1, 6106 ο. ἐπιμαρτυρόμενοι πεπληρῶσθαι τὸν χρόνον. [ΤῸ 
νυ ἢἰςἢ πᾶν Ὀ6 Δ ἀρὰ ΡιηΠάΑΓ ἔταριη. 95. ἐν χρόνῳ δὲ 
γίνετ᾽ ᾿Απόλλων. ἘΔ“. δὸ 480 ΕΡΗ. 1, 10. πλήρωμα 
τῶν καίρων. (Βοτγροτ.) 

᾿Εξαποστέλλειν 156 (που ρῃς Ὀγ Βογρογ ἴο ὃὈ6 {Π6 
δαῖη6 στ ἀποστέλλειν. Βυΐῖ [ αἰπγοδὲ δἰψαὺ8 19 
ΒΟΙ]ΊΘ Δί ΠΊΟΓΘ δβίρηϊῇοδηί, ἃπα Θβρ6618}}ν θη, 88 
θγο, δη6 ἴῃ {Π6 ηδχί νϑσβθ, 8η6 480 ἢ Εχοά. 8,10 ὅς 
18. 1 ὅϑδπι. 2, ὅ. Αςίβ 29, 21., 1 185. υϑεα οὗ ἐοραξος 
βθηΐῖ οἱέ ΨΠἢ ἃ ΕἸ ΝΠ 6 ΟΟΠῚΠ58Ί0η. 

ο΄ 4, γενόμενον ἐκ γυναικὸς, “" ἀδδοδηάοα ἔγοτῃ ἃ ψοιηδῃ." 
ΟΥ̓ 1τ}18 βθηβ6 οὔ 6 ψογὰ τὭϑηΥ δχδιηρῖθβ ἅτ δά- 
ἀιιοοά Ὀγ Βογρει, ἃ8 Ἡβγούοί. [.. 9. ἡμέρα τῇ ἐγένετο 
βασιλεὺς, οπ ἠϊα διγέϊεαψ. ἸιοΊν5. μι. Ρ. 186, 
ἐξ ἧς ἐγένετο Α. Μ. Ψ ϊΔη. Ν. Η. 8, 36. ἐξ Ἰλ- 
λύριδος γυναικὸς γενομένη. Τὴ6 Μογ5. [οἰ] οίηρ ἵνα 
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τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράση, δἰδία {Π6 ΡΌΓρΡΟΒΘ (ΟΓ γαῖ θ 
{ἢ 8 ῬΌΓΡΟΒ68) ἴογ ψνῆϊοῃ ΟΠ γδί 88 βθηΐ, ΠδπΙΕΪυ, ἴο 
διν οὐ᾽ δὰ Ἰ᾿ἰδογαῖα ἰἢσβθ νψῇο οι πη οὸγ [Π6 ἰανν. 
Αἱ τοὺς τηυϑί 06 Β0ρΡ]16α δεδουλωμένους ἔγοιη ἴῃ6 μέ6- 
οσεοάϊησ. Τηΐϊ8 56η86 οὗ ὑπὸ 88, 1ὴ 16 (8851. 8] 
το 8, δἰπιοϑὲ δἰνναυθ (ἢ6 ααέΐνο; Ὀυϊ μὲ δὲ, ΡΔ4ι], 
Αἰ ΑΥΘ (ἢ6 ἀρομδαΐίυο; ΜηϊΟἢ πιὰ Ὀ6 τοοκΚοηρὰ 
ϑιηοηρ 1ῃΠ6 ΟΠ ΙΟἰϑηη8 Οσσδϑι θα ἢΪγ ἰουηά ἴῃ {ἢ6 
Αροϑβιίδθ. 

ὅ. ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν. Τῆε ἵνα ἀδηοίοβ 
επά, οἵ εεοί. ΟἹ 16 56η886 οὗ ἀπολ. τὴν υἱοθεσίαν 
866 {πΠ6 ποίε' ϑιιρτγα 8, 426. ΥἹοθεσία ἰ5 ΘΧρ δηθὰ ὈΥῪ 
ΒοτρῸῚ ““ 68 ἢοι 15: ΟΠ ΓΙ 8014η1 σοηα!ἴο, φυὰ δὉ οπηὶ 
τοοία 6 γ οοΠ 0 Πἀοηίογ, δπγαίααα Ὠθαπὶ υἱ ΡῬαίγοῃι, 
οὐ 4ΌὉ 60 πΠ1Π}} αυϊσηυδη τ28}1} {1πηθαΐ, ᾿πηπ]ο νϑῦο οὁΡ- 
{{π|8 4 ηπ6 ἴῃ ἢδς οἵ υταγᾷ νι οχϑροοίοι.᾿" 

θ. ὅτι δὲ ἐστε υἱοὶ, ἐξαπέστειλεν ὃ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ 
υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν. [1 18 ΠΟΓ6 ἀδιποηϑῖγα- 
64, ὈΥ 84 806 φῥγοοῖ, {Ππαΐ [η6 (ὐδ᾽διίϑὴ8 δἃγθ ρδζγ- 
[ΆΚΟΓΒ οὗἁ {Ππ1 υἱοθεσία, ΟΥὙ ΒΟΠΒΠ]Ρ. 

ΤΠΘΟΡΉΥ]. ψν6}} ἜΧΡΙ 818 : “  ΠΘηςΘ6 8 10 ποΐ ρ]α!ή 
(Πα ψα ψ γῈ ργϑβθηίθα σι {Π|18 50η5ἢ!|0 ἢ" ΝΟΥΣ 
1Π6 Αροβίϊα (δαγβ [6) δὰ ὑεΐογα τπηδηϊθϑίθα {}15, 
ἤθη ἢ6 δῃοννοί ἰηδΔ| Ψα δα ρυΐ οἡ (ἨἩσίβί, ψῆο ἰ5 
{86 βοη οἵ Οοά : ὑυυΐ ἢ6 βῆοννΒ [ἴ{ ον, 8ἶ50, ἔγοτῃ ΟἹΓ 
Πανίηρ γοοοῖνοα [ῃ6 ϑρέγὲέ, ΜΙ ἢ ρΓΟΡΆΓΟΒ 8 ἴο 64}} 
Οοἀ οὖν Εδίῃοσ, ἢδνίηρ ἰουςἢ δά οἷν ἤϑδγίβ ἢ ἃ ΠΟῪ 
δΔηά αἰνίηθ ᾿ϑηη6.. Ὑεῖ (Π]8 ψουὰ ἢοΐ ἢᾶνθ θθϑῃ 
106 σᾶ86, ῃἢδά ψὰ ποῖ ὕδθὴ ἔδνουγοα νι {Π6 δάορ- 
{᾿οη. Ηθ {Π6ῃ ῬΑΓΑΡ ἢ ΓΆ565 : “80 {ΠπᾶἴΦ 51:ηὴ66 Ψ6 816 
Β0η8 8Δη(4 Πεοῖιβ8, ηοῖ οὗὨ ογάϊηαγυ {π|πρ5, ὑὰ1 οὗ ἐπ οβὸ 
τΠῃαἱ ρεγίδϊη ἰο σοά, δηᾶ ἃγα ραγίακοιβ οὔ {Π}6 ΟΠΪῪ Ὀ6- 
βοιίθη, ΨΥ ἃγ ψα (ἤθη Ὀδοοιηδ βογνδηῖβ, δηά πορ- 
Ιεςῖ τ1η6 ἴδ: ἢ τ ΠΙοἢ σάν 8 ΟἿΓ ΨΌΓΒΠΏΙΡ, ὈΥ Ὠδη- 
Κογίηρ δἴϊογ (6 {ων Ὁ" ᾿ 

Βογρογ {Π|η}Κ8 {Π|δΐ, τοι [ἢ 6 σοηίοχί δηἃ [ἢ6 σοῦ Γβ6 
οὔτΠ6 δγρυπιθηΐ, 10 ρρθᾶγβ (δὶ Ὀδέογα ὅτε {616 15 8η 
61110815 οὗ ἵνα δῆλον ἦ; 88 ἰη Πεπιοβίῃ. (, Ραηί. ρ. 
628. ὅτι ταῦτ᾽ ἀληθῆ λέγω, καλεῖ μοι τούτων τοὺς μάρ- 
τυραξ, 1.8. ἵνα δῆλον ἡ ὅτι, α. Βαϊ {15 6}1}0818 15 (1 
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(1 ηῖ} ἢο ψίδγα οἶϑα ἰο 6 ἔοιιπά ἢ (Π6 Αροβιΐθ. 1 
ἐβογθίογε ρύθίεγ [ἢ οἴπογ τηϑάδ ργοροβθὰ ὈγῪ Βογρδγ 
(Δηὰ νοὶ) Δα αἰβο ὁσσπιγθα ἴο τη γ861, Πδίη θυ, ο 
ΒΌΡΡΙΥ δῆλον δἰἴΘΓ υἱο, [{ 18 ρἰαϊη [πδ΄ (ἢ6 ΑΡροβι8 
ΤΘΔΠ8 ἴο δϑϑογί (6 ἢανίηρ γθοθινθα (ἢ6 ϑριστῖ 88 8 
ργοοί οὗ τῃθὶγ βοῆβῃῆὶ!ρ. Τῆθ 8816 διριπιθηὶ οὗ 
ρτονίηρ ἴἴ (Με. ΙοοκΚςα οὔϑογνθβ), ἤτοι {ἢν Βανιηρ᾽ 
τῇς δριγίί, δῦ. Ῥδὰ] 868 ἴο {{π Εοιηβηβ, Βοιῃ. 8, 16. 
Απαὰ οἡ γοδαϊηρ 9 (ον. 4, 17--νεῦ. 6.. δηά. Ερῆ. 1, 
11 ---14., 1 Π]| ὃ6 ἰουπά τὲ (ἢ6 δρίες 18. Ἰοοκοά 
ΡΟ 45 {{|6 868] δηἃ δϑϑιιτδῆςσθ οὗ {Π|0 ᾿Ἰηδγιίδησο οὗ 
᾿Π8 ἰο {Π086 ἐσἦο λανε γεοοὶυφά ἐΐο αἀορέϊοη η7 ϑοησ, ἃ 
δι. ῬδμΪ δρβδκβ Ὦθγθ, νοῦ, ὅ." Τῇ ἴογεθ οὗ (Π6 δι- 
συϊηοηΐ (ἐοπίϊηιιθ8 [16) βθθη8 ἴ0 [16 ἴῃ 118, ἐδ δ8 
ἢδ (Πδι 48 {π6 δρίγιζ οὗ ἃ ἴδῃ 1ὴ ἢϊπὶ 888 8ῃ δνὶ- 
ἄφησο {πὲ 6 18. [(ὴ6 8Θ0ὴ οὗ ἃ ᾿Δῃ, 890 ἢ ἱἐμεέ πείῃ 
αἰ16. δρι γι οὐ οα ἢα8 {ΠΟ ΘΌΥ 8Π δϑϑαγαησε (δὲ ἢ6 15 
{π6 βοὴ οὗ αοή." 
ΤΠ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ 185 ΟΧρΙαΙηθα, ὈΥ δἰπιοϑὲ 41 (ἢ 6 

τοοθηΐ Βογοίσῃ (ὑἑοιπιηθηίαίο δ, δθηστ Οἠνὶδέϊαπιις, 
ἔμοδθ ρίοιιϑ ὙοιηεΣ αὐλϊοὴ, δεοσπιθ τῷ α5 ΟἸιγδέϊαησ.Ὲ 
Βιειῖ [ἢ15, ΠΟ ΟΝΘΓ ΒρΘοΐοιΙ8, ΒΟΘΙΗ8 ἴο Ὀ6 8 ῬΓΘΟΔιΟυ5, 
Ποῖ ἰο 880 8ὴ η8ουηά, Ἰηἰογργοίδοη. 1 σδηηοί θυΐ 
(Πἰηκ (δι {Π6 Β6η86 οἵ (ἢ6 ΘΧργθβϑιοῇ Ψ88 θθίξου βθϑῆ 
Ὀγ 1 δηὐθηΐθι Τῆυβ (Πουμηθη. 784 ", ὅρα ἔμφασιν 
τῆς ἁγίας τριάδος ὁ πατὴρ ἀτέστειλεν, ὁ υἱὰς ἐσαρκώθη, 
καὶ τὸ πνεῦμα συνήργησεν, ὃ καὶ εἰς τὰς καρδίαν ἡμῶν 
ἐπεισελθὸν, διδάσκει λέγειν, ἀββᾶ ὁ πατήρ. ΑἩά΄ 30 Βρ. 
Ῥβδῦϑοη : “ἢρδσγεα [8 ϑοῇ 18 ἀϊβιϊησυ 5ῃσά ἔγοτῃ {ἢ 6 
αΐβου, 88 ἢγϑῦ βεηΐ ὈὉγ Ηϊ ; δηὰ [Π6 ϑριγι οὗ {868 
Βοη 15 ἀϊβι! σι ϊβηθα Ὀοιῃ ἔτοπι {Π6 Εδίθοσ, δηά' ἔγτοια 
1Π6 δ0η, 88 βαηῖ Ὀγ [ἢ6 ΕΔ Π6Γ, δι Η6 δά βοηΐ {πΠ8 

π Βοῖρεῦ ἤλδκοβ ἴῃ6 Ὀεδῖ οὗ [18 ᾿πίθγργείβι οη ΟΥ̓ ΡΑΓΆΡ ἢ Γαϑίῃρ; 
(9 : “δὺ8 ἜΓρΟ, οὐπὶ ΕἸ 801 δρ᾽ γἰτα πὶ γαϊἰἰ, ἰά οΒΠοἴῖ, τ Ἰάοα 
φηΐιηΐ 86ηβιι8 ἴῃ (ἢ γἰστΔηἷ8 Ἔχοϊ δηΐου δῖαν αἰδηϊαγ, φυὶ βῃηξ ἴῃ Ὁ“, 
υἵχαα 11}, αὐοδά εἶιι5 βετγὶ μοϊεϑί ; ἰά νε]ϊηῖ, οορίοηῖ, ἀραηῖ, αὐυοά 
γε ο, οορίίατγα, δἴαιια αρεγα 608 ἀδοοῖ." Ηδ, Ποννενεσ, βῆονγβ δ 8 
οΥ̓ΠΟάοχΥ ὈΥ ΟὈδβεσνίηρ : “ξεα νοοΐβ πνεῦμα 5'5η:Βοβίίο ΤΕρο- 
ἰοηάδ εϑἰ 84 Ὠοϊΐοηθ ϑρίγιέια δοποίϊ, οχϊηϊὸ ἃ αἰςοῖ!, φυσι Βοσυτ 
δεηϑαυπι Ρῥίοταμι δαοσίογεπι εἰ οἰεοίογεπι ε886, σοηϑίδηϊου, ἀἰοοθης 
Δροϑῖοϊ!." .Ν | , 
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ϑοῆ. Απὰά {8 οἷν ϑανίοιιγ ἤδίῃ ἰδυρῃϊ 8 Βανθγαὶ 
{τη68, 9Φοἢ. 14, 26. 16,946. Ἡρηςο νος σοποϊμάθ {Ππ81 
(ἢ. Ηοἷγ ΟΠοϑῖ, δπουσῇ Ηδ θὲ {ταὶγ δηά ΠΌΡΕ 
(ὐσοά, 15 ποῖον αοὐ {π6 Εδίμοσγ, πος σοά {ἰἰ δοη." 
Αῃά 80 α«'βο Μγ. ἴοςΚο δρ. θουΐογ. “ΗἜε οουΪά ποΐ 
Ὀ6 οἰ ]οαὰ (Π6 δρίγιε οὗ 186 δοὴ δὴν οἰδβογνβα τΠϑῃ 88 
Ῥγοσδαάϊηρ ἔγοιῃ {π6 ϑοη ; 80 {πὶ 1( 15. δνϊάθηί Ηβθ 
Ριοοθϑάβ ἔγοιη Ὀοΐ Ἐδίμοῦ δηὰ ϑοη.᾽ 'Γμΐ5 15, 1 
οοηῃσδῖνθ, {π6 ἐγυαςἢ : γαῖ ποὲ ροῖβαρβ (86 τεοὐοῖε 
ἰγυζῇ ; ἴῸγ {Π6γ6 βθϑῖῃβ βοιηβ δἰ ϑίοη ἴο {086 5.}ε7- 
παέιγαΐ σίγα “Ὠϊο ἢ βοπὶα οὗἩ {π6 Οδἰδιίδηβϑ ἢδα ίο 
μοδδὲ οἵ 85 ψε}] 48 1ῃ6 ΟοΥπι δη8. 50 ΒΌΡΓΔ 8, ὅ. 
ὁ οὖν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα, καὶ ἐνεργών δυνάμεις 
ἐν ὑμῖν. 

Τῆα ψογὰβ κράϑον, ᾿Αββᾶ, ὁ πατὴρ, ᾶτὸ ἜΧΟΘΙΘΏΓΥ 
. δχρίαϊποα ὃΥῪ (βειδη. ἰδ: ὅπερ καταπεφοίτηκε 
παρασκεύαξον ἡμᾶς καὶ δίδοισκον πατέρα τὸν Θεὸν καλεῖν." 
ΑΒ ἴο ὁ πατὴρ, 1ἴ 18. ρ]αίην (ἢ6 Νοιηηδίννα ἔοσ {Π6 
γοσδίϊνα; 88 1η Μαῖί. 1, 420. Ματκ 14, 86. Ερῃ. 6,1. 

7. ὥστε οὐκ ἔτι εἶ δοῦλος, ἀλλ᾽ υἱὸς" εἰ δὲ υἱὸς, καὶ 
κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ. Βοτροῖ οὔβογνθβθ {Πδΐ 
{Π6Γ6 18 πὸ αἰ ΟΌΪΟΥ 1 118 νογβο, 16 11 Ὀ6 σοιηρεγοά 
ψ ἢ Εοπ. 8, 17. δΔηὰ 8, 29. διὰ [Π6 ηοΐί68. ΕἸ 15 [ὉΓ 
ἐστε, ὈΥ ἃ νΟΓῪ ἰγοαιθηΐ ἰάϊοηι. 

8, 9. Τα ὑδε8ὲ ΟοιηημρηίϊδίοΓδ, δηςθηξ δηά πι|ὸ- 
ἄδγη, δγ8 δρτϑϑά {ῃδὶ ἴῃ {π686 ἔψο νϑβεβ, ΌῪ ἃ 84- 
ἄδῃ οοπυθῦϑίο ϑογηπονὶδ, (6 ῬΘΙΒΟἢ8 δάἀἀγεββθὰ 8Γ6 
Οεηέϊίε Οἰιγϊδέϊαηδ. Απαὰ (8 βθθπιβ ἰο 06 ἀδηοίοά 
Ὀγ 6 ἀλλά. ὙΤΠ6 ἔνο νϑῦβθβ ἃγΓα αἶ8οὸ ὁρροβϑά ἴο 
εδοῖῇ οὐμδγ ὈῪ {ῃ6 υ6 οὗ ἴπ6 δροάοϊ!ς ραγίοἶθβ μὲν 
δηά δέ. ΤΠ, 3γδέ ἰγϑαίβ οὐ {6 ρῥτίϑιϊης σοῃαϊίοη οὗ 
τΠς6 Οδἰαιίδηβ, ἤθη θηβϑὶνβά ἴο ἃ ψγοϊομϑὰ 1ΔοἸ Δί γΥ 

ἘΞ Αοοογάϊηρ ἰο ἴδε ἰηϊοεγρτείδτοη οὗ (ἴ6 τεοεηΐ Οοτατηοπίδίογ 
υθῖ ποιίςεὰ, κράϑον ταυδὶ θα ἰηιεγργοῖθα “ ρίνο υδ ἃ τρῃξ ἴο εχ- 
εἰαῖπι ; τνῃῖο ἢ 8 ΝΟΥ Παγθὰ, ΕΔΓ ργείεγαθϊα ἰδ ἴμ6 οἠς )υδῖ αίνεῃ. 

ϑεϊάεῃ (θὲ ὅιος. ἰη Βοηὰ Βεΐ. Ο, 4.) αἀάποεβ ἃ ᾳφυοίαιίοι ἔγοπι 
{πε Βανγ]οηΐδη Οοπιατα, ἴο ῥγονὲ {παῖ ἰξ ννὰϑ ποῖ αἰϊοννεά ἴο εἰαῦες 
ἴο υὑδε ἴπὸ {{|6 οὗ Αὐδα ἴῃ δαἀάγεβϑοϊπρ [86 τηδϑίεγ οὗ {)6 ΠΥ ἴο 
νῃἰ ἢ ἴΠογ Ὀεϊοηροά, οΥ ἴ!:6 σογγεϑροηάεηϊ εἰς [πιριὰ, (ὉΥ πεοίδετ.) 
Ῥ]Ιδη δρεδκΚίηρ; ἴο (Π6 τεἰδίγεςς οὗὨ ἰ(. 
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(νἢῖς ἢ 5 τπηϑδηΐ ὈΥ ἐδουλεύσατε τοῖς μὴ φύσει οὖσι 
θεοῖς) ; δ) {18 16 Αροβί]α δειγιθυΐθβ (Ἰἢ [Π6 ψογάβ 
οὐκ εἰδότες τὸν Θεὸν) ἴο {π6ὶγ Ἰρῃογάποα οὔ (ἢ ἡδίυγα οὗ 
οὐ. Τῇ βϑοοοπώ ἀδθβοσῖθθ8 [Π6 ορροδὶέθ βίδίθ, ἃ8 
Κηονίηρ ἃπη4 δείηρ Κηονψη οὗ αοά, δπὰ 18 τηδάβ ἴσο 
56 Γν6 δ ἃ στουη(ὶ οἵ ψοηογ ἤον {παὺ 5ῃου]ά τυ ϊβῇ 
ἴο 5116 ὕδοκ ἰηἴο (Πδ6]γ (Ὀγπιοῦ Ὀοηάαρα ἴο βυραογϑβίϊ- 
(ἰοη. ὅιι6]} ἰ5 [ὴ6 σεπογαἑ δοπέϊπιοπέ. ὟὙ 6 Μη ΠΟΥ͂ 
Ργοςββϑά ἴο σοηῃϑιἄδγ {ἢ6 ΡῃΓΑΒΘΟΙορῪ ἴῃ ἀοίαι]. 

0 15 πιδηϊδδε {Π8ὶ ἀλλὰ μὲν 18 ποέ (48 ΚΟρΡΡΘ 
τΠουρἢ) ἃ τηϑγα ἔογηι οὗ ἰγαηϑιίοη. Νοῦν ψ88 ἔπ 6 γ6 
ΔΏΥ Τράβοη [ῸγΓ Νοβββοὶί δηά οβεπιῃ. ἴἰοὸ {π1ηΚ ἰδδὲ 
τότε τοίεγβ ἴο {π6 (πὸ ἤθη (Π6 «ψον ἢ ρᾶγί οὗὨ {ἢ6 
σοηριίδραίοη ᾿δ4 Ὀθοη ὑπηάοτ δα αν. ὍΠ6 τότε δηὰ 
νῦν ἅΓ6 δα ἀρὰ ἰοὸ (Π6 μὲν δπάὰ δὲ, ἴο τοΓΘ οἰ ΑΥΪΥ 6χ- 
ῬΓ688 {ΠπῸ τπηϑδηΐϊηρ ; {ἢ6 ἔογηθν ἀοϑιρηδίπρ; (Π6 εἐἰπη6 
ψΠ 6) {ΠῸῪ ψογο Ηρδδί θη ; {86 ἰδίτοτγ, (μα΄ ἀυγίηρ 
ψ  ϊοἢ (ἤοΥ δὰ θη (ἢ γιβιίδηβ. ὙΤηδ ρῆγαϑο οὐκ 
εἰδότες τὸν Θεὸν ἰ5. ἃ ρΘΓΙρΡἢ Γ4318 ἔογ ἀθεοὶ (48 ἴῃ ΕΡΉ. 
2,11] ἃ 12.) ὅ661 Τῆδ688. 4, ὅ. 2 ΤΠ688.1, 8. 16 
86η86 18: ““ὈδΟδιι86 γ6 Ψ6ΓῈ Ἰρηογδηΐ οὗ Οοἀ;,᾽" 1. 6. 
1τπ6 ἴγυο αοά,. ΨΦΘῃονα." ᾿Εδουλεύσατε 18 (πουρἢέ 
ΌὈΥ πιοϑί (ὐοπμηθηίδίογβ ἰο αοϑίρηδίρ (ἢ6 5δνθῦυ οἱ 
ἸΔαοἰαίγγ. Βυξ 1( 18 οὐ]εοϊορά ὈγΥ Βογρθογ, (μδὲ δου- 
λεύειν, Κα (Π6 ΗδΡ. ἽΝ ἰῃ 1 (ἤτγοηῃ. 98, 9., δηά 
οἴζθη οἰϑονἤσθγθ, βου δι ηθ68 ΠΊΘΓΟΙΥ 5]0Ώ1Π65 ἴο ΜΨοΥ- 
8ΠΠ|Ρ δηιΐ βογσνα αΟοά. Απὰ 80 Ραγϑιιβ8, Τιγ., οὔκΓγ 
ΒΕΩΡ 88} ̓ ΤΥδηϑδίοτβ, ἀπὰ δοῆϊθιβ. Απηά {Πϊ8 ψοι]ά 
θ6 ρῥτγοίδγδθ]θ, ψοῦα 1 ποῖ ἔογ [ἢ6 ρῇγδβθ δουλεύειν 
στοιχείοις αἴ να, 9., ψΠἰςἢ (1 {Π]1ηΚ} ΡΙΔΙΏΪΥ Ῥγοναβ 
1 δουλ. 185 Πότ ἰο Ὀ6 (Δ Καη 1η βθηϑβ. ἀθί γι οὐ. 
Το τοῖς μὴ φύσει οὖσι Θεοῖς ἰ5. 4180 8. ΡΘΓΙΡἢΓΔ818 [ῸΓ 

“ [4158 μιὰ ας Τῆυ5 ατοῖ. σοπηρᾶγο8 Ποαῖ. 82, 2]. 
π᾿ 3, ἐπ᾽ οὐ Θεῷ, 1. 6. τῷ φύσει μὴ ὄντι. [Ι{ ἰ8 
δίγδηρα ἴῃδί βοηθ δπιηθηΐ ΟΥΕ168, 848 ὃ. (Ἰάσγκο, 

ἢ ΠΙᾺτ δοϊ ϊοοὶ εἴογπυτι [᾽ ἰνοσϑοὶ Ορίβοσμμ, τηαχὶ πιδπὶ ραγίεσω 
ἰηιεἰ ρῖι, ἀἀ αυδαι οοτηρμαγαιὶ ΡΠ Οδορΐ ποπ ομμηδθ (πᾶτὰ ἢδς 
Ατἰϑιοιο! οὶ ἐχοϊρὶ ἀοδεηῖ, πος Ερίοσυγεὶ εἴ ταυϊτὶ Ὠογπ) 81:η}}]65) ; 
νδὶ ἀδ εγϑηΐ ρϑιοὶ, δς ἢ6 ἰΐ αυϊάεπι γοοϊδ ἐχργϊαθῦδηϊ ἰὰ αυοά ογΕά6- 
θαηΐ δπίο. (τοῦ) 
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Κορρο, δηὰ ϑαη ον, ϑῃου]ά δᾶνα γοραγάθα φύσει 88 ἃ 
σίοββ, τ γον Ὀθοδυδε 118 ϑέασο ἰ8 ἢοΐ αυ]έθ [ἢ 8816 
1ηὴ ἠϊβογθηὶ Μ55. [1{ 18 ποὶ οτρε6ἀ ἴῃ οπ6 Οτθοκ 
ΜΒδ.; δπὰ ἐἰπουρσ βοπαὸ Μδϑ., δβ. Α, Ὁ, Ὁ, Εὶ, Κὶ, 
δῃὰ Ο.. ἀπά βοιηδ δίῃ Γ8 γαδα τοῖς φύσει μὴ οὖσι, γεῖ 
{παΐ 18 ΟὨΪΥ ἃ πῆογα οἰερδηΐ τηοάθ οὗ ροϑί(ἰοη, 8. ἢ 
85 Ψ6 οἴἴϊδη ἤηά ἰὴ ΜΝ. νῆογα (6 ἰοχί ἢδ5 ρϑϑβθα 
τγουρῇ [Π6 Πδηά8 οὗ ἃ σογγθοῖογ, ψ Β] Οἢ τηδὺ θ6 881 
οὗ πηοϑὲ οὗ ἰο86 ἢογα οἰΐθα. 48 ίο ἰἢ6 Νογβίοῃϑβ, 
1Π 6. ἅγθ, [ἢ βιιςἢ ἃ οᾶ86 88 (8, ῆο εν! ἄθῆηςσθ. Ηθῆσθ 
1ϊ 15 οἶϑδγ (ῃδΐ φύσει πὲ Ὀ6 τοίαϊηθα ; δηά 118 ῥΓ6- 
δοπΐ ρῬοϑβι(ο 18 ἀείδηάρα ὈΥ 8 5:π|1|}84Ὁ ἰγα]θοίο ἴῃ 
Ἔρὶι. 2,8. Α8 ἰο [6 δθη86 οὗ φύσει, τηοϑί (οπηθῃ- 
(Δἴοιβ, ἃ8 Μοποοῖ., Ραᾶγ., ΒθζΖβ, Ρίβο., Κορρο, δια., 
τυ ηΚ ὉΠ {Π6 ψοσγὰ 15 τηθδηΐ ἰο θ6 ορροϑϑά ἴο {ἰ6 
δόξα, οὐ ορ!πϊοη οὗ 6, οὗ ἢυπιδη ἰατν5 πα ογαϊ- 
Ὠδης68. Βυῖϊ (18 8668 βοᾶγοθὶυ ἴο σοῦ [ἈΣ 
Θηουρῃ. [8δοι ἃ (πη Κ, ψ ἢ 1Π6 δητθηὶ (οιπιθη- 
(Δἴοτβ, δη( βοηδ τοάθγῃ Οἤ68, ἃ5 ο΄ δηὰ Εἰβηουῦ, 
1π8ὲ 1Ὁ [8 ἃ Γοίδγθησθ ἴἰο [ἢ6 δβϑόποθ απᾶ παέμγ8 οὗ 
(06 δυργεῦηθ Βείῃρ, ἃ8 Ορροβεά ἴἰο [ἢοβ8 ῇο ΨΈΓῈ 
οἰἷγ ἤσιἸου8 ἀπά πισάθ οι 8. Ὁ ὙΤΗϊ5, ΕἸβηθν οὔ- 
βαγνθ8, ΒΌρΡ]68 ἃ βίτοηρ; ἀγρυιηδηΐ δρδϊηβί [6 δος!- 
ὨἰδΔη8 : ἴον 1 (ἢγιϑί 15 ποῖ ἃ φύσει Θεὸς, ἢ6 σδῃ ἰῃ 20 
τρέρθθι 6 8 ἴγὰβΒ (ὑοά, ποῦ ψογίδυ οἵ γε] ρίουβ νγγοσ- 
5}. ᾿ 
ἴδιο ἔογιγΐα μᾶλλον δὲ, ΚΟρΡρΕ 8878, 18 ὁΠη6 πον 

απροπαὶ 964 οογγισοπαὶ δωρογίονα. Βιυϊῖ ἴο (ἢ 8 1 σδη- 
Ποῖ δϑ8δηῖ. [{.8ῃοι! αὶ βθθ ἴο Ὀ6 ἃ ἔογω]α οογιὶ- 
Εις ἰάδθοαᾳια δέ δηρβηα!. ἘΕΧδιΏρ]68 ΔῈ .δὐάιορα 
Υ Βαρδεὶ ἔτοαι Ροϊγρ. ϑυςῇ, ἱπαθβά, ἃσγθ αἷβο ἰὸ 

Ἔ 80 είσ. : ““ φύσις ορροπίίυγ ὯΝ πόλεως ϑῖνα θέσει. 
Ἴ Τὸ ν ηῆοἢ ρυγροβα ΕΠ5πεῦ οἰΐθ5 Ἠϊεγοοὶ. (φἀάἀγαϑϑίηρ τυνῖδα δηά 

Βυοά πιεη δεν ἀξ81}} : ἔσσεται ἀθάνατος Θεὸς, οὗ φύσει (5.]. ὧν) 
ἀθάνατος Θεὸς. [Ιἄεπὰ μ. 170. (οὗ Ῥγιπαρογβ9) : ὁς οὖκ ἦν τῶν ἀθα- 
νάτων Θεῶν, οὐδὲ τῶν φύσει Ἡρώων, ἀλλ' ἄνθρωποι ὁμοιώσει Θεοῦ 
κοσμηθεὶς, ἜΔη [,. 8, αγ. Ηΐδε. Ο. 18. ἢπ αἷβο οἰΐϊεϑ ἔγοιι 
ῬὨΙ]οσῖγ. οἱ μὴ φύσει παῖδει᾽ δηὰ 7υ]αη, οἱ φύσει γονεῖς. Ιἰ ἰδ 
βῖγαηρε ἴῃαὶ ἴῃη6 ἰδαγηεά (οτητηεηίδίου ἀϊ ποῖ Ὠοιίσα ἴῃ 6 ὙεΓῪ ἔγαο- 
απεοηῖΐ, 1 Παὰ αἰπιοϑῖ εαἰα ρεγρείυδὶ, υϑ6 οὗ Θεὸς ἰῃ Ρμῃϊοεῖταϊιϑ ἰῃ ἃ 
ἴοννεὶ 8686, ἃ8 ἰϊ γγ88 Δρρ]Ϊεἃ ἴο ἀδιχὶ-κοάδ, ἱ. 6. μεγοεϑ, ἀδιβεὰ τμον. 
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Β6 ἰουηὰ ἱῃ ΤὭυοσνά. δηα αἰπηοϑί ὄνθῦν ροοά .Ψτιίσγ. 
Απά 80 Ψυξίη Μαγίγγ ρ. 64Φ ν. (εἰἰθ ἃ ὃν Βογροι) 
πιστεύοντες, μᾶλλον δὲ καὶ πεπεισμένοι. 

᾿ς Τῇ γνόντες Θεὸν 88 [Π6 ΝΘΓῪ 58Π1|6 5686 88 εἰδότες 
Θεὸν 1υ8ῖ Ὀαίοτα : δυι 10 18 υϑεα το ᾿ηἰγοάᾳοθ ἃ ρᾶγο- 
Ποηη 518, ἃ8 Ψ6]} ἃ8 δῇ δη{ ἢ 6818 ἴη γνωσθέντες ὑπὸ 
Θεοῦ. 

9. γνωσθέντες ὑπὸ Θεοῦ. “ΙΒ 18, Ὀγ ΒεΖα, Κορρε, 
Νορββϑίί, δηὰ δοβίθυϑ., ἑαίκθη ἴο πηθδη ““ Ὀγοιρῃς Ὀγ 
(ὐοὰ ἴο ἃ Κηον]εήρα οἵ Ὠϊπὶ (48 ἰπ 1 (ον. 8, 8.),᾿" 
Δασοιϊηρ ἰο [ἢ6 Ηδθ6Ρ. (ὑοη)]. ΗἸΡΙ, Απαά {Π15 18 
σοηήτγιηδα ὑγ [ἢ6 διιίΠοτῦῖν οὐ {Π6 δηίθηΐ (οι πιθη- 
ἰΔίογβ.0 δὸ ΤὭΘΟΡΗΥΪ. αὐτὸς ὑμᾶς ἐν σκότῳ βαθεῖ 
διάγοντας ἐθήτησε καὶ προσελάβετο, τὸ γὰρ, γνωσθέντες, 
ἀντὶ τοῦ, προσληφθέντες ὑπὸ Θεοῦ. Βοτγρὲῖ δηα ΡῬᾶδγξβι8, 
ονόνογ, ψου]ά ἱηίογργοῖ (Π6 γνωσθ. οὗἩἁ 1ῃ6 ἔουο οὔ 
αοά. δο οὐ [5 58αϊἀ γινώσκειν τοὺς ὄντας αὐτοῦ, 2 
Τίπι. ὁ,190. Απά Βογρογ 88 πιο οὗὨ ἰοαγηθὰ οῦ- 
βογνδίίοη ἴῃ ρῥγοοῖ οὗ 15 βθη86, δά διισίηρ βανογαδαὶ 
(ἸΙαβϑῖοδὶ θχδῃηρ]68. Βυΐ 1 σοηΐεβ (ἰϊὰΐ 1 {Π1η|ς ἘΠ 6 
ἱπίθγργθίδιοῃ ΥΘΓΥ ργθοδιίουβ. Ογοέξδιμα Ὦδ8, 1 {Π|ηΚ, 
ΑἸθπα 86ϊ1Ζϑά {86 ἔγαα πη ογργοίδοη, νἢο ΘΧΡ Δ] 8 1{, 
““ ΒόΙηρ γεοορῃηϊζΖοά 88 Οὐοά 8 ονῇ 8οῆ8, Δηἀ Δρργονθά 
ὃν {Π6 φρὶν»ἐέμαΐ οἷ 5 6 Ὠδή ᾿ηραγίθα ἴο 80π16 οἵ 
{Π6η}.᾿ δ'66 βϑυρῖὰ 8, ὅ. ΤῊΪ8 τηοάθ οἵ ἰδκίηρ {Π6 
ΘΧργθβϑϑίοη Πδά αἰ80 οσουγγοα το τ 56] 
ΤΙ πῶς σλγγ65 τ} 10 ἃ πηϊχίυγα οἵ ᾿πάϊρηδίίοη 

δηἀ ἱπίογγοραίίοη. Ἐπιστρέφετε 18 τοηάθγεά, ὃὈγ 
Κορρα δηὰ Βογροῖ, ““"ψουἹὰ γοι ἰὑγη." Βυῖ {Π6᾽ 
}᾽Έδθηΐ 356}868 ΤἸΏΔΥ Ὀ6 Τοίαϊ πο, Πδηεῖν, “ ΠΟΥ͂ ἰ8 [{ 
ἐπαῦ γοιι ἴθ ἰυγηίηρ ὈδοκΚ." Τηδ δριΠ6ῖ8. ἀσθενῆ 
Δη4 πτωχὰ ἃ16 ΠΘΑΡΥ Βυποηγοιβ, δηα [{Ππ]6. 
ηϑοαδά τῃ6 ἰαδουγεά δχραπαίίοη Κορρε [88 ρίνθη 
ἐβϑιη. - ΒΟΥ θοιἢ ἀοϑίρηδίθ ἡποήιοϊθηον 707 ἐδ μὰν-᾿ 
}ο86 ἐπ υἱοῖρ : Ὀυΐ [Π6 Ἰδιίογ 18. 8 όσα θοϊά δηΐ ἤριι- 
Γαῖῖνα δχργοββϑίοῃ, δηἀ δηβνο 8 [0 ΟἿΓ τυγοέοπεά, 76- 
πο. ἴν 8 τρθ ΠΥ ορβογνοὰ Ὀγ )οάάν., {παΐ [Π6 οε6- 
ΓοΙΟΠΪ68 Οὗ 1Π6 ἰᾶνν ψ γα τυϑαΐ, ἃ8. πον δὰ ὯΟ 80 - 
εἰθηῦ ρον ἴο οἴδϑηβα {86 800} ἔγοιῃ βίη, δῃὰ 75 
(ἢ6 5βἰπηθῦ ἰπ 16 βίρῃί οἵ αοάἂ ; δηά ον, ἃ8 ἴῃϑυ, 

ΨΟΙ,. ΙΓ. 2Ὲε 



418 ΘΑΙΑΤΊΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΙΓ΄. 

οου]α ποὲ οοπέδσ {π6 βρίτίυδὶ τἰςθβ οὗ [π6 (ἀοβρεὶ, 
Ῥᾶγάοῃ, δῃὰ ρϑᾶςε, δῃᾶὰ [Π6 δϑϑυσδῆςθ οὗ δβῃ)ου 
6 δηὰ Παρρίπθβθβ. ὅδ86 ἃ͵5ο (β  Π 8. 

Ϊῃ πάλιν ἄνωθεν ΚΟρΡδ τϑοορη!Ζαβ ἃ Το ἀ ἀδῃοΥ. 
Βαῖ, ἴῃ ἔδοί, (Πθγα 18 ΠΟΠ6, ΔΏΥ τῆοῦα {Π8η 1ἢ ΟἿΣ 
Ρἤγαβθ δαοῖ αραῖπ. Α5 ἰο {π6 ραβϑᾶρε οἵ (ὐαἴθῃ 
(ἴα κϑη ἔτοιῃ δ είβ8.), 1 18 ποιίηρ ἴἰο (6 ΡῬυΓρΟΒθ ; 
81ηὴ66 (πΠοιρὴ πάλιν Δηά ἄνωθεν ἂγα ΠΉΉΡΙΗΕ , γεΐ 
ἐΐογ δϑοὶ 18 βίσηϊβοδηί. 80 4180 Ατίβίορἢ. ἴῃ Ῥἰδίο, 
ν. 12]. ἣν γε πλουτώσουσιν ἐξ ἀρχῆς. [11 15 (γι (Πδῖ 
πάλιν αὖ δΔηᾶ πάλιν αὖθις ἅττα σομμηηοη ἴπ (ἢ δοϑίέ 
ΙΓ ΠΘΓΒ; 248 ΤὨπργά. Βιῖ 1 σαηπηοί [μηΚ ἐλὲδ ἰ5 οὔ 6 
881η6 Κη. ΤΠ Β6Π86 ἰ8 : “ δραίη (48), δἰ [Π6 ἤγϑί." 

ΟΥ̓ στοιχεῖα {πΠ6 ρθηθγδὶ 586η86 88 θθβθὴ δχρίδιηθά 
ΒΌΡΓΑ ν᾽, 8.: θυΐ [η6 ᾳασδίίοῃ ἰ8, ἰο ψῆδί 1{ τε ίεϑ 
Ποτο ἢ ἄτοιῖ. ΠΥ, δῃά Ῥγΐὶθ, τὨῖηκ (ἢδὲ “ (Π6 
ΟδηΏ168 οὗ Οὐδ] αἰτία, ἰὴ δι γδοηρ 7 ἀ 4104] ἀοοίΓΙ68, 
ΓΘ 8814 (0 ἐμγη ἀραΐῃ ἴο {Π6 αἰεπηθη(8 οὗἉ {6 Μοβαὶς 
Ὧν, Ὀθοδυβα {Π6 τἰΐθς δηά ογάϊηβδησρβ οὗ ἰπαὲ ἰΔῈ 
ΤΟΒΘΙΏ 6, ἸῺ 80 ΤΏΔΠΥ ΡῥΑΓιΟΌ]4Γ8, {[Π6ῚΓ [ΌΓΠΊΟΓ 1άο- 
Ἰαίγοιϑ σογθιη 68. Βιιὲ [Π]15 Β66 118 νΘΡῪ Παγβ. Οὗ 
{π6 οαεῖν πιοάθγῃ (οιηιηθηΐϊδίογβ πηοδί ἱπίδγργοί {86 
ψοΓγαϑ οὗ {πΠ6 Μοβδὶο 1168 δηα σϑγϑιηοῃ θ8 ; οἰπογῷ, οὗ 
[Π6 Ηφαίθη οὔθϑ. Βυΐ Ῥοίῃ Ορἱηϊομβ [16 ορβϑῇ ἰο 
οδ]θοιίοη. ἢ θ6ϑὲ ἐου παρα οΠ8 15 (1 {πίηΚ) ἐπδὲ 
οὗ Κορρο, ϑίογτ, δοῦῇϊθιι8.. Μδοκη., δηὰ Βογρεοσ, [Βα 
[Π6 ψοτά γοἰδίθβ ἴο {πΠ6 γὶ[68 δῃά σθγθιηοῃ θθ δοέΐ οὗ 
7) ιιἀαἴδηι, απά οὗ Ῥαραηίδιπ. ΤΙ ἰβ ψε}] τοιηγκθά ὈΥῪ 
Κορρβ : “ 7η νἱέδμδ οχσίογηϊδ τααβηδηι [11886 ΟἸΒηὶ 
ἰθιροῦα «“Ζυἀαίβ! εἰ (ΘΠ Π|8:1 δ᾽] υἀϊηρα, εἰ 
6881 4υ} 6 ΟΣ 1ὩΡΘΠ11 Ὠμππηδη1, αυοά :ΠΐΘΣ ΟΠΊΠ6Β 
Βεοηΐο8, ἀππημοάο ἰθρογθυ8, οοοἷο, σϑὶρυθ]οβ ἰη- 
βι[[υἰοης, ουἰΐα ἀθηϊα 6 οἴη ποῦ βἰηΐ ρδπὲ α18- 
81 Π}}}65, ὈΓΟΓΒΌΒ δοάδῃ τηοάο 88 δχϑϑῦογθ δ} δ{1π|- 
46 Θἤοτγπηαγ 8οἷοί, ἡδίαγα δο]ὲ 1ηὲ6 Προπάδηι οἱ 
ΘΧρΡ]ἸΙσδηάδπι, ἰΏ ΘΙ ΟἸΏΏ65 σοῃϑίδί.᾿" 

. 10, ἡμέρας παρατηρεῖσθε, καὶ μῆνας, κι κα ΤὨ18 
νο 86, Βογρϑὺ οὔϑδγνϑϑ, ἰ8 πηθδηΐ (9 Ὀ6 δχρ δηδίογυΥ 
οἵ ψῆδὶ [Π6 Αροϑβϑίϊθ 1υ8ὲ Ὀδίογα οδ θα ἀσθενῆ στοι- 
χεῖα. θα τἰδ Αροβίϊε βαγ8 ἡμέρας παρατηρεῖσθε, 
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ἢδ ἸΙΔΥ ὃς ἰπουρῆὲ ἰο Πᾶνα γείδγεηςα ἰο {ΠῸ ον 3ἢ 
ἔδϑεινα 8, Βγ ἡμέρας ἰ8 Βυρροβοή ἰο δ6 τηρᾶπί {Π 6 
Βα αῖθβ; ὈῪ μῆνας, (ἢ6 πον]]ηΐ4] [δα8(5; δῃά ὈΥ 
καίρους, οογίδιη [δβεϊνα! 5 γθουγεηνρ δἱ δἰδίθα {ἰπ|65, ἃ8 
Ῥαρβονοῦ, Ῥοηίΐϊασορῖ, ἕο. 7Τῇθ ἐναντίους 8 ὈθΘη 
τπουρθε ὈΥ͂ βοηθ ἰο ἀδθηοῖδ {ἢ ϑανθαδίῖςδὶ οὐ Ψ001}658η 
γϑαῦ ; ὕὃυἐ ὈΥ Οἴπογθ, ψἱτἢ] ΔΓ τηογθ ρον, (ἢ 8 
δαδί οὗ [Π6 ἢδνν γϑᾶγ, Ἵδ᾽ δα ἴῃ Νυιη. 420, 1. ΣΝ 
ΠΣ. [ΙΕ 15, ποανογ, ἢοΐ ΠΘΟΘΘΒΆΓΥ ἴο τ ΠΕ] 6} ν᾽ 
ΒΟΓΌΓΙ1ΖΘ τἢ6 ἴογοα οἵ οδοῖ ἴθγι, 85 [ἢ6 ΑΡροϑβίίβ οἡΪγ 
1η6η48 8 σοηθγαὶ ἀθϑογίριίοη οὗ διϊδοϊγηηθηΐ ἐο γἰῖ68 
ΔηἋ σογθιηοηΐθ8. ΑἸἰπιοϑῖ 4} {π6 (ὐοπιπηοπίδίογϑβ βθϑηὶ 
αατοοά ἰῃαΐ (Π6 ψογ8 ἀγα πηοδηΐ οἵ (Π6 765 σ6Γ6- 
ΤΠΟΏΙ65 οηἶγ. Ὑοί, 1 866 πού ΨΥ (ΠΟΥ ΠΊΔΥ ποῖ ὈΘ 
4150 πάἀογβίοοά (ψ ἢ Κορρο, δηά ἔογιηθεν ΗΠ]ΔγΥ) 
οὗ {πὸ Ηφαίθϑθη οὔθϑ, ψῃΐϊοῃ Ὀογα ἃ βίγοηῃρ γϑϑϑιη- 
Ὀίδηςσα ἰο {π6 7618}. [Ιπάρδοὰἀ, ἰἔ στοιχεῖα, ἴῃ ἴἢ8 
ψΕΓ86 Ῥγεσθαϊΐηρ, ἤανθ Πδὲ Θχίθπαθα 86η86 νῇηϊοἢ 
ἸΏΔΗΥ οηΐπαηίς (ὐοιηπμαηπίδίογβ δβοῦῖρα (ὁ ἰ{, (ΠΟΥ͂ 
ηιιδέ Ὀ6 50 μηήογβίοοα. Αμπὰ (ἢ]15 ββϑίῃβ ἰο Ὀ6 σοῃ- 
βγιηςα ὃν {π6 τψογάβ Ὁ] ονηρ. 

Παρατηρεῖσθαι εἰση 68 ῬΓΟΡΘΓΙΥ ἰο “Κοορ {Π6 εὺϑ 
ἤχεά μροη, (παρὰ) δΔηγ (πίηρ, δῃά (ἢδῃῆςα ἰο τηπά, οὗ- 
δεγυς, Κο6ρ," ὅχε., 88 τὴ6:} 49 ἃ δαϑδί ἄἀδυ. Κορρθο οχ- 
Ρἰαἰης {Π6 ἴδγπὶ ἤογα οἵ δμρεγδέϊέϊοιδ ἱηφμὶνῳ ΠΘΙΠΟΥ 
οσαογίαϊη ἀαν8 ἅτ ἰυσκν, οὐ αη]υοΚΥ, ἔδαϑί ἀδυβ8, ΟΓ οί, 
δῃ4 ψῇαΐ βῃουϊἀ 6 ἄοῃθ οἡ δνεῦὺ ἀδύῦ. δ εἴβ. σοιῃ- 
Ῥᾶ͵Γ65 «.4π|0]]ςἢ. 8, 4. (βροακίηρ οἵ (ἢ6 Ἐργρί!δη5) 
μήτε ἄλλο τι προσπαραλαμβάνεντες ἢ μόνον καίρου παρα- 
τήρησιν. ΟἸδΔηΘΪοΓ δηά Βαίίον ἰακα (Π6 βϑοηΐθῃσθ 
Ἰῃἰθγγορδίίν υ ; ὙΠ ΟἿ, ΒΘΘΙῺ85 ρΓΘίδγαΪ6. , 

11. φοβοῦμαι ὑμᾶς, μήπως εἰκῆ κεκωπίακα εἰς ὑμᾶφ. 
Τίγογο ἰ6 ἢ ἃ ψϑῦὺ οοπηηηοη ἰάϊοπῃ, ὈΥ̓͂ ψΙοΟἢ (88 
Βοῦροῖ δχῴγοββθβ 1) ἃ που 1ῃ (ἢ6 δοσυβαίίνα 18 
παηϊξοα τἱτῇ ἃ ργδοφάξηα νοτῦ, ψ ἢϊσ ἢ ΡτοροΥΪΥ οὐρῇ 
ἴο ανα Ὀφδη ἠοἰηοά τί ἃ γοἐοισϊης, οπ6, ψῃϑίδου Ἰη 
{16 Ὡοιηϊηαίίϊνε, οΥἩ δοσιιδαίίνα. δοὸ ΜδΙ 1, 294. οἶδά 
δε τίς εἶ, ἴοι οἷδα τίς συ εἶς ἀπά κ|Κ6 4, 84. Οἱ. 6,1. 
Απάὰ εριμοίίπηθς ῃἷδ ποὺ 18 ρ]οοηθϑίίο ; 88 ὨΕΓΘ. 
ΟἸΙβ88ῖ62] εχϑηρὶθβ "ΕῪ 6 8660 ἴῃ Ῥγείβ. δηά Βογρεγ. 

2ε2 
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ΤῊϊ8, 16 πιυϑὲ Ὀ6 οὐβογνοά, 18 δϑρθοίδ!!ν ἰουπά σἢ 
νοῦ οἵ "εραγίηξ. 

Κοπιάω ἰ5 αἰβανν σία υ86ἀ ὈγΥ δί. ῬΑ} οὗ ἰΔΌΟυΓ ἴῃ 
δνϑηρο! Ζίηρ ; 881 (οτ. 156, 10. (οἱ. 1, 29. 1 Τίπι. 4,. 
10. Εἰς ὑμᾶς, ἰ5 (κα Ὀγ Κρρρο ἴον ὑπέρ ὑμῶν οΥ ὑμῶν 
ἕνεκα. Βυΐ {6 εἰς Δ ἤδανα 1{8 υδ0.8] Β6η86, Δηἀ ἀδῃοίο 
(π6 ὁπ οἴδοίίοη ; δηά (γα ΜΠ] Ὀ6 πο ἀ ΠΟ] γ, 1ἢ 6 
{ΓδΔηβαδίθ ἐἢυ8: “1 ἔδαγ ἰθβϑέ 1 πᾷνα θεοβίονοϑα ἰδθοιγ 
ὌΡΟΩ γουῦ ἰη ναὶ." Τῆα βδηια σοηῃβίγυςί!οη 18 Ἰουηα 
1η Εοῃι. 16, 6. ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ὑμάς. 

12. γίνεσθε ὡς ἐγὼ, ἄς. Τἢ8 18 ος οὗἁ (ἢοβ6᾿ 
Ρδβϑϑᾶρθδ 'η Ψ ἢ οἢ, ἔτοαὶ {Π6 οχίγοπιθ Ὀγανιν οὗ (ἢ 6 
Αροϑέϊε, {ἢι6, Β6η86 18 δχοθοάϊηρίὶγ ἠουθδιῖι, Ηδπος 
16 ναῦν οὗ ορίηἰοηβ. [{ 18 εν ἀθηΐ ἰἢδιὲ (ἢ 6 5686 
Μ01}} ἀθρθῆὰ οὐ 16 νοῦ ἴο Ὀ6 Βυρρ]164 ἰῃ κἀγὼ αἷς 
ὑμεῖς. Νον [Π6 πιοϑὲ γαριίαγ 6110 515 18 γίνομαι, ἴτοηι 
(Π6 ργδαοράϊηρ; γίνεσθε. "ν 80 ΟὟ ΕΠρ] 8} ἰγδηβ14- 
ἰογβ δηὰ τηοϑῇ στϑοθηΐ (ὐοιηπηδηΐδίοιθ, 38 ΚΟρρο, 
Βορδητῃ., δηά Βοῖρεοσ. Βυΐ (Πδὺ ἃγὰ ποί ἀρτεεὰά οἡ 
(ῃη6 86η86. ϑοῖηθ, ἃ3 Μογιιϑ, Μδοζκη., ατοί., οῖϊξ, 
Δ ΜΈΠΡΥ, {πὴΚ {Π6γ 18 ἤθγα 8 ἀδβοσιρίίζο οὗ 
γιμέμαϊ ἰοῦ; 5ϊη. 6 (ἢ6 Ὀαοϊονοαά οδ]ροῖ 18 αποέλογ 
δοΐ. ὅ8ο Τογθηῖ. Ευηυοὶ). 1, 2, 116. Μουβ δε 8ὶ5 
ῬΟΒΙΓΡΠΊΟ ΔΗΪΠ,118, αΔη4ο ΘρῸ ϑι 8. Βυ{ 1 
ἀϑ8θηΐ (ο ορρο δηά Βογροσ, πδ΄ {Π|18 86η86 σδηποί 
6 οἰ τοϊεα ἔτοπι (ἢ6 ψογάβ8. Κορρα δχρ δίῃ {Πι8: 
“« Τιηϊϊΐθ ΠΥ Θχαιηρίθ; ἕο 1, πουρῇ 4 2ονν ὈῪ 
ΟΙΓΙΠ, σᾶγΘ ΠΟ τΠΟΓ6 1οΥ {6 18ἢ στιΐθβ τ[ΠΔη γοιυ. Βυΐ 
88 [18 ΕΡΙ5{16 18 σῇ ον δα γοββοα ἴο [ἢ6 Ψυ.ἀ41]ΖοΓ5, 
{π80 ψοι!ὰ 6 σοῃίγαγΥ ἰο ἔδοϊ ; δηά ιἢ {6 Αροβίίθ 
θ6 β8ι:1ρΡὈ0οβθά ἴἰο δ ἀγθ688 [1 π|86}} ἰοὸ στ ηπέϊίο Οβνδέϊαπς 
οηἶγ; [{ 18 ΑἸ οι] ἴο Ππηδρίηθ ἴῃ ψυμὰϊ ἢ6 ψου]ὰ ἤδνα. 
(ἢδπὶ [ὉΪονν ἢ 8 Θχδιῆρ]θ, οὐ ψῃδὺ ἔοτοθ {πΠ6 ὅτι καγὼ 
ὡς ὑμεῖς σδΔη 8 ἢᾶνα. ἴὔροη [π6 ψῇοῖθ, πὸ ἰηΐοι- 
ὈΓοίδίοη βθθ8 80 {Π||6 Ἐχαθρί οηδ}]6 88 {ῃπαὲ οὗὨ {π6 
Δητοηΐ (οιηπηθηϊδίοΓϑβ (Ἰποϊυἀηρ [ῃ6 δγγ. δηά Ατσδῦ. 
ΨΜουβ0η8), δηά βοὴ πιοάθγῃβ, ἃ8 Ηδηηη).., δίδγοκ, 
Ζοίίηθσ, Βθαυβοῦιο, Ἦν 6}|8, Ποάάν., είβ., Βοβϑῆῃι., 
ΔΘ η}}6 1, δη4. ΒΟἢΘι5., Ψἢ0. αηεγϑίδηαἀ ἐγενόμην, δηὰ 
888! σἢ {Π6 ΤΠ] ΟΡ 86η86.: “ΕΟΠΟΝ ΤΥ ΘΧϑρ]6 ἰπ 
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-“Σαηουποίηρ [Π6 αν ἴογ π6 Οοβροὶ. 1 νν8 οὔῇσο 88 
ΖΘδΙου 5 ἴογ {Π6 ἰᾶνν 48 γοῦ ᾶἃγα ; θυΐ πον 1Πἰνα 848 ἀο 
ἢ Οεηπέϊος, απά ποέ αἜ ἀο ἐδ «ὕειῦδ; ἀο γου ἯΠΟ ἃτγό 
Ὡοΐ ὠδιυ5, Ὀυΐ Οηέϊίος, νοὶ ἴῃ ᾿ἰΚ6 ΠΠἸΒΉΠΟΙ 88 ΠΊΘΏ 
το θαδεὰά ἴτοπῃ {6 ἰᾶαν. Ἐ δὸ ΤΠΘοΟρΡἢΣ]. (οπι 
ΟἸγγ58.): μιμήσασθε με, καὶ γαρ ἐγὼ σφέδρα τοῦ νόμου 
περιεκαιόμην, ὡς ὑμεῖς" ἀλλ᾽ ἀφῆκα τοῦτον, καὶ νῦν τοῦ 

ιστοῦ καὶ τῆς πίστεως ὑπερμαχώ" τοιοῦτοι καὶ ὑμεῖς 
γίνεσθε. Ἰζαλώῶς δὲ τοῦτο ὕστερον τέθεικεν" οἱ γὰῤ ἄνθρω- 

'ποῖὶ μᾶλλον ἀπὸ τών ὁμογενῶν ὑποδειγμάτων ἕλκονται, ἢ 
ἀπὸ τῶν λογισμκῶν. [1 158 {ΓΪῪ οΟρβογνεα ὃγ 5146, {πα 
{115 15. {86 ποσὶ δίιναὶ ἰηϊογργοίδίοη.  Αηὰᾷ ἢθ 
᾿ΟΙΡΑΓΕ8 Αοἰβ 20, 20. [1 ἢδ85 ᾿Ἰηἀ δορὰ Ὀδθη οὐ]θοίοα 
ἐπαῖ {ἢπ.8 ὅτι Μ1}} ποΐ )6 8 {80 ]6 ; ποῖ {{|6 ΟΠ] ονίηνς 
ννΟΓἀ5 οὐδὲν με ἠδίκησθε, Ὀ6 ἴο {π6 ρᾷτροβθ. Βαΐ {Π8ῖ 
ἀθρθηκβ οὐ μα τηοάθ ἴῃ ψηϊοἢ {Π6ῸῪ ἀγα δχρ]δἰηθά. 
ΤὮΘ ὅτι ΠΠΔΥ ΤΏΘΔἢ ΠΟΗΡ6; ἃ8 ἴῃ 2 (οι. ὅ, 14. ἤσπι. 
10, 9. ΡΗΠῸ 1, 27. 2, 2ῷ. (οἱ. 1, 19. 1 ὙΠ658. 1, ὅ. 
ῷ, 14. Ιῃ ψΠΟἢ σᾶ86 ὅτε 88 δὴ ἢϊρσἢγ 6]]Πρε10 8] 
ἴοτγοθ, δῃά τγοΐεγβ, 485 ἤθγθ, ἴο βθανθγαὶ ψογάβ οὔ θά. 
ΑΒ ἴο {ἢ οὐδὲν με ἠδικήσατε, ἴ{ τηι!ϑὲ Ὀ6 ἜΧρίαϊηθα ἴῃ 
σοπίου τυ ἴο (6 νον ἰακθι οἵ (τ ῥτγεςθαίηρ 
ψογά8. Ασοογαϊηρ ἴο ἴ(ἢ6 ᾿πιοιργεοίδι!οη θονα 
δαορίοά, {ΠῸ ψογα 8 ὩΔΥ 6 (ἢ}8 ΘΧΡΙ]αΙ 6 : “41 ἢδνα 
ηοί ἴο σοιμρἰείη οὗ θεϊηρ ἀρριοναα ὈΥ γοιὶ ; γ6 ἢᾶνα 
ὭΘνΘΓ Ὀδοθη 1} αἴδεοίθα ἰο τη (δηά ἐπογϑίογθ 1 πᾶν 
δχρθϑοῖ γοιῖι ἴο δἰίθηά ἴο ὨΙΥ δῃίγθαίυ 1η {}}18 6456.}" 

18,14. 115. νν6}} “τθιμαυκοα Ὀγ Βογροι, {πὶ {Π|6 
᾿ΑΡοϑί]6 σοιηηθῆσθβ ἃ παὺν βιιυ)θοῖ ; γοιηϊηάίηρ, (ἢ6 
(ὐδἰαιδηβ᾽ οὗ ραϑὲ {{π|Ὲδ8. Ὑδί ἴποῦθ 86 θη)8 ἰὸ "6 ἃ 
σοῃηροίίοη ψΠΠ τΠ6 ργεοθάϊησ. Τῆυ8 Κορρο, δἴδγ 
οὐβαγνίηρ {παῖ νοι. 18 ἃ 14. ἃγθ οἰ οβϑὶυ Ἐ τ ναι δι 
αἰνὸβ {86 Ὁ] ον ηρ, 88. {16 ρσδηθγαὶ 86η86: “Οη {6 
ΘΟΠΙΓΆΓΥ, γε Οὐγβαῖνθϑ Γθιη 6 πηἀογ ψ ἢαΐ 1ηῇτ- 
Γι (165 οὗἨ ὑοάν [ ἰαυρῇῃϊ γοὺ [ἢ6 (ὐο8ρ6ὶ, αἱ πγ βτϑβί 
50]ουΓη ϑιηοηρ γοι ; 8πηἀ γεῖ γοι αἸά ποί ἀ68ρ]ξ6,᾽ 
ὅς. 

Ἐ ΤΠΘ ῥδββαρα 89 Ὀδθὴ ἱπηϊίαιοα ὈΥ Ζυϑίϊη Μαγιγ, δρ. Ῥγεῖϑ. : 
γίνεσθε ὡς ἐγὼ ὅτι κἀγὼ ἤμην ὡς ὑμεῖς. [τ ἴδ τηδη ἔεϑὶ Βονν Ὠΐρἢ 
8 δῃ ΠΟΥ {8 τοῦδ ρῖνθ {ἢ ἱπτεγργείαιίίοη ἴῃ ᾳαοϑίοη, οοὨϑ8ὶ- 
ἀεγίηρ ἴα ἰρ ἢ δπίᾳυὶϊ οὗἉ (18 Εδίμευ. 
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18. δὶ ἀσβενείαν, 18 ἴον ἐν ἀσθενείᾳ; ἩἨΙοὮ υϑ6 ΚΟΡΡΘ 
᾿ΒΆΥΒ ἰ8 ΤΆΓ6. Ηθ τείδσβ, ἤοψνθνοσγ, τὸ “οῖ. 6, 67. 
ΡΠΙ].1, 16. Το ἀσθεν. τῆς σαρκὸς 18 Ἔχρίαποα ὈΥ 
τηοβί δηξθηΐ δηὰ πηοάθγῃ (οπιιηθδηίαίογβ, οἵ ἴῃ6 ρεῖ- 
βθου 0η8 δηα Δ Π]ο Ιοἢ 5 τσ ἢϊοἢ (ἢ6 ΑΡοβι]6 υπάοΓ- 
ψοηῖ, Απάὰ τ [Πο86 ψογάβ οπέψ σοῦ ἴο 6 σοηϑὶ- 
ἀογαά, {παι ᾿ηἰογργοίδιοη τῆς ἤᾶνα ρῥίδοθ: δὲ 
νίαν ᾿η σοη)υπούοη ψἱῖἢ (6 ψογά8 ῥοέοιυΐησ, καὶ 
τὸν πειρασμὸν---ἐξεπτύσατε, ὙΠΙΟἢ 866 πὶ Ἰηϊοπά θα ἴὸ 
δχρίδίη [ἢ6 ργβοθάϊηρ, [ἃ σδηηοί ΡῈ δα. Βοτῦ 
(45  ΌΥ δὰ ΠὨοάάγ. οὔβοῦνθ) {1686 ῬΘΓΒΘΟ ΟΠ 5 
οουϊὰ Ὀ6 πο οδι1ι56 ΨΥ (6 (ὐαἰδίϊαη8 βῆου ἀ ἀδβρῖϑ68 
Ὠϊπ), Δηα Μ6ΓΘ 50 ἔλγ ἰΓῸπῈ τα κΚίηρ δῖα σοητοιρ( Ὁ 16, 
(Π4ὲ {ΠΟΥ πιυϑί γϑίμοῦ Ὀ6 82ὴ ἱπάμποσθσηοης ἴ0 {δε ]γ 
τοςοινίηρ Ὠϊπ) ΨΥ 1} τΏΟΓΟ σγοϑροεῖ, θη ὃς οουἱά 
θθᾶγ βυςῇ β δε ηρβ τη νἱηἀϊ!᾽σαίοη οὗ {Π6 ἀοοίΓίη 
.)6 ἀε!νεγθά. Βοβιάθ, 88 Μγ. δ᾽Ι.άβ (ἔγοηι  μ110γ) 
οὔδβεγνθβ, ἰΠουρῇ (Π86 ψογά8 ἀσθενεία Βη4 πειρασμὸς, 
ψ δὴ Ρὺΐ ἀρβοϊαἴεῖὶν, ἀο βοφηθίϊπη68 5: ΚΣ. ΕὟ 8 ΠΟ 08 
Δηα Ρογθθου τ! οη8, γοί ψ͵ὸ ἀο ποὶ δηάα ἀσθενεία τῆς 
σαρκὸς, Οὗ ὁ πειρασμὸς ὁ ἐν τῇ σαρκὶ, ΘΥΘΓ 864 ἴῃ δυσὶ 
86η986.0 “ Τῇθ Αροβίῖίθ (βὰγβ Ὠοα τ.) 8ρθ8Κ8 οὗ ἰἴ 85 
ἢ βγη δα ἐεπιρέαξίοη ϑοαϊοα ἐη ἀΐπ ἤθε, ψ Ὡς, 
ὮὈγ 16 εἴἶεοί 1 ἢδα ὑροῦ ᾿ΐτ, τῖρἢ γοηάθγ θοῇ ἢϊ5 

τϑοη 8η6α ἢ]18 ϑρθθοῇ ορῃηοχίουβ ἴο σοῃίοιηρί, ἀπα 
ἼΆν6 ἃ [ΘΠ ΔΘΠΟΥ͂ ἰο τη8Κ6 πὶ ἀοβρί δ ΌΪ6 ἴῃ (6 ΘΥ̓́6 5 
οἵ οἵ 6 Γ8 ; ΔργθοδΌϊυ ἴο ψῃϊοῇ ἢ6 65 ΠΕΓΘ ΤΠ ΘΠ ΕΙΟΏΒ 
1 ἃ8 οργ]θοίθα ἰο δῖ, τπᾶὶ λὲς δοαὶίψ Ὀγόϑεποθ εὐας 
εὐοαΐ, απὰ ἠϊδ ϑδροοοῖ, οοπέοπιρέδδίο (4 (οτ. 10, 10). 
Ιηἀθοὰ {{πῆγῸ βθθιβ8 850 βιΓΚίηρ ἃ γβϑιηίδηος Ὀθ- 
ἔσθθη ἢῖβ γαργθβθηςηρ ἰδηρίδίίοη ἃ8 1 δὲς ἠεοὴ, 
δΔηα νψἤἢδί ἢ6 88γ5 (αἱ 2 (οσ. 10, 7.) οἵ ἐδθ ἐλονγη ἴῃ ἠϊδ 
ὐοκῖ, ἰδ 1 σαηποῖ θυ σοηβηίετ 11, (νὰ ΒΟΥ, 
Ὠοάᾶάν., 6.15. Μδοκη., ϑ΄δάαο, ΒοΓῈΡ, δηα .5Ρ}18,) 
85 ἴΠ|6 8816 ; [ὉΓΣ ἃ [Π}} ἀδί811} οὗἠἨὁ ψὨοὮ 866 (ῃ6 Ὠοΐθ 
οὐ (ἢδί ρ455ΔρἘ. 

Οπ ἰῇ πρότερον 1 185 Μ6]1 οὐρδογνθά ὈΥ 1480} }8 
(αἴτεον Βογρεϑγ), ἰῃδὲὶ 11 ψοιϊϊὰ 5866 πὶ {τρί , ὑη]655 νν6 
ΒΌΡΡοΒ6 δὰ] [ὁ ᾶνα θοδὴ νῖςο, δἱ 1ϑδϑὲ, ἰη Οὐδ  δίΐδ 
Ρεΐογθ {{}18 δρ 8116 ψγῶ8 γι θη. Αηά {πω (6 (45) 
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ΤΊΔΥ δε Ἀείίογ 1]υδἰγαϊθα 411 ἐπὶ ψγὰ Κηον οὗ {Π6 
δάνογβαγι 68 οὐ 1ῃΠ6 Αροβί!β, δηὰ {πὶγ δ᾽ υπλη1 685. ὁ 

ΑΒ ἴο {π6 ἰθγῃηβ ἐδουθενήσατε ἀηὰ ἐξεπτύσατε, [ἢ 6 
᾿ΔΓΘ ΏΘΓΟΙΥ ΒΥΠΟΉγτΠΟΙΒ; ᾿πουρῇ {Π6 ]Ἰαἰίογ (νἢϊς 
ΒΏΒΥΘΙΒ (0 ἴἢ6 ΓΔ 01 2.69}1676) 15 ἢ 6 ΒίΓΟΏΡΟΓ [ΘΓΗῚ ; 
δηά {ῃ6 υπίοη οὗἃὨ Ὀοῖῆ ἰδγη8 βίγθηρίῆθηβ (ἢ6 
86η36. Τ|ιῈ ἔοσοθ οὗ βοῇ οἵ (ἢ 8 σψογάβ Κόορρθ ἢ88 
1Ππδἰγαϊθα τ ἢ ΘΧΑΠΊΡ]68, (ἢ 6 τηοβί Δρροβίίθ οἵ ψῇῃϊςοἢ 
158 ἔτοιῃη ΖΕ ΒοΠίη. : Δημοσθένης δυσχεραίνει καὶ καταπτύει 
δωροδοκίας. 

14. ἀλλ᾽ αἷς ἄγγελον Θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς Χ. Ἰ. ΤΕς 
ἀλλὰ βρη ῆθθ ἐγεπιο ὑθγο, Δα τοῖίογα ἴο 8ἃ οἶδιιβδ 
οτηἱ64, 4. ἀ.: “ΝΩΑΥ, 50 ἴϑγ ἔγοπη ἀθϑρ βίηρ᾽ Π16 [ὉΓ 
ΤΥ ἸΠΗ͂ΓΠΙΠΥ, γ8 Γοορινοα π|6 85 8ῃ δηρεὶ οὗ αοἄ 
(ΠΔΥ) 88 6508 (ἢ γιβέ ἢϊπ]86 1}. Ἐγ δεξ. 15, 1 {π1η1| 
τηθϑηΐ οΐ ΤΊΘΓΟΙΥ Ρογβοηδὶ γοϑροοΐῖ δηα σγϑνθγθηςσα 
((Ὠουρὴ Κορρα ὄΘοπῃῆποβ 1 ἴο 18; γοίδιτίηρ τὸ 
ᾧ ϑδη. 190, 97.), Ὀυϊ 430 ορϑάϊθηξς δαγηϊββδίοη οἵ ἢ 18 
ἀοσίτη68, 88 [ἢ ργοπιραίθά ὈΥ δὴ δηρεὶ, ἢν, δνθῃ 
«681:185 ΟἸ γῖϑὲ Βπ 86] Γ᾽ Ἰῃ ρϑιϑοη, δηᾶ ποῖ ΟΥ ἀθριιῦ. 
Βογρογ υῃάογϑίδηκβ 1ἴ δον οἵ (ἢ6 γεσθρίοη οἱ ἢ18 
ἀοςσίγη68:; ψὨϊοΐ 185 Ὠαγβὴ δηἀ υπηθοθδβᾶσυ. ΤΠ6 
Ῥδββᾶρδ οἵ 2 ὅδῃ). 15 ἢσί αυ1[6 ΔρΡροϑι[6 ; β8ῖπς6 {Π6Γ6 
[ἢ Κιηρ 15 (ἀργοοδῦν (ὁ Οτγθηίδὶ μοί! 03) σοηϑιἀογρά 
88 (οὐ β νἹσορογοηΐ οὐ δδγίῃ. 

15. τίς οὖν ἦν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; Τῆθ86 ψογἀδβ ἃΓ6 
ὈΥ 6 δη(ϊθηΐ, δῃηὰ βδοηθ τηοάθγῃ (ὐοιηπηθηίδίουϑβ, 
(ΔΚΘη ἰο 8ἰρην, “  ΠΘΓΘ 18 411 (Πδ πηαίυ αὶ σοηρτα- 
τυϊδίίοη δἱ ἢανίηρ π|6 [ῸὉΓ γοὺγ ἰδδοῆογ Ὦδαΐ 8.6 
4}1 γοι!ν ῥγαῖ868 σοῦ] ἴο ἢ Βυὲΐ {ἢ]18 86η86 ςδηηοί 
θ6 οἰϊοιϊεα ἔγοιῃη (6 ψογήβ; πϑιῖπογ σοι ἴὰ 6 
ἈΡΤΘΟΔΌΪΕ ἰο {μο86 ἰμαί (ὉΠ ον. [{Πογοίογα ργο ὅσ, 
νι βοηγα τοάδγη δηᾶ πιοβί γοοθηΐ (ὐομημπηοηΐδίογβ, 
85 ΙοοΚο, Ὠοάάτ., Βοβοη., Κορρθ,. Βογρογ, δηῃά 
48ρ18, ὑο σοηβίάἀδν (ἢ6 ; ἃ8 ἃ ποίβ οἵ δτοίαπιαξίοη 
γαίθϑγ [ἤδη Ἰηἰεγγορδίίοῃ ; ᾳ. ἃ. “ον ργοδί ψγ88 (86 
Ὠδρρίηθ88 δηα ᾿]6ββθάηθβϑβ ψῃϊοἢ γοιι {611} Ὠδηηοὶνυ, 
(48 «48ρὲ8 Β|10}}168) δ μανίηρ β0 ἢ ἃ ἰθδοῦθγσ. ἀπά 
(Ὠϊε ἰαϊίον ἱπιογργοίδιίοη 18 δυρροτίβα ὈΥ ἔπε δυίῃο- 
τίγ οἵ Εὔσυμπεη. 751. τις ἦν, οὐκ ἐρωτώντος ἐστὶν, ἀλλ᾽ 

᾽ 
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οἷον θαυμάϑοντος καὶ ἑἐπαίροντος τὴν πότε πίστιν αὐτών, 
καὶ τὸν ἐπὶ ταύτη μακαρισμὸν. Τίς ἦν ἡλίκος ἦν, φησι, 
θαυμαστὸς" ἡλίκου μακαρισμοῦ ἐξεπέσατε. 5 {Π6 
ΨΜοΓά5 (ο]] ον ίηρ νἹοϊά ἃ νΘΓΥ δρί 86Π86. 

156. μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν----μοι. ““ ΝΑΥ, 80 ρταοδῖ ν)88 
γοῦν ργαίὰὰἊ6 ἀηὰ δβδοίίοη ἔπαὶ (1 ὕθαγ γοιι ν- 
683) γα Ψουϊά, [ἢ ροβ810]6, ἤᾶνα ἴογῃ οἷν ὙΟ1Γ ΘΥ̓́68, 
δηὰ σίνοη τδαιη ἴο (ἢ 6η]." ᾿Εξορύσσειν ὀφθαλμοὺς ἰ8 
ἴο ἀδηῃοία ἰθαγίηρ ουὐ (ἢ6 ογδ8: δηά ὀφθαλμοὺς μων 
ἐξορύξαντες ἂν ἐδώκατε μοι, 18 ἅπη Ὠνροιῦο σα] δηά 
Ρτγονοσθιαὶ βαυηρ, οἵ ψ] οἷ Ἦ εἴ8. αἀάι!σ 68 ΠΠΊΘΓΟΙΙ5 
ΘΧϑηρίθ5." 

16. ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα---ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶε. 
ὝΓΠΟΙΘ 18 ἤθγα δὴ ἀρροαγάηοο οὗ βοίηθ ἈὈΓΙΡ(ΏΘΗΒ ; 
Ὀυῦ, ἴῃ τοὶ ν, [6 γ6᾽ 185 οη6. πὸ Αροβί]θ πιθϑῃ8 
[(ο ἀοργθοαία τῃ6 1} ΜΠ] τῆῸ ἢδὰ Παγθοιιγθα, οὗ 
τηϊρἢς Ἰιαυ θΟΌΓ, αραϊηϑί ἢ [ῸΓ [118 ἴγθϑ Ὄχροβίι]δ- 
(0 ; ἀγα ηρ ἃ δίγοηρ σοηίΓαϑὲ θαΐνθθη (ἢ 6} ἔοτ- 
τὴθ. πΡοιυηἀ ρα δαἀιηϊγαῖοη οὗ, ἀπ τοβρϑοὶ ἴογ ἢϊπ), 
Δηὰ {Π61Γ ργθβθηΐ ἴθϑογνα δηα ἀἰβίγιιδί. ἢ" δὸ τῃαῖ 
1ῃ18 Ἔχροβίυϊδίοη θαρδὴ ἴο δἱ οὐδὲν με ἠδικήσατε, 
Δη(, ΔΙΌΟΓ (Π6 ᾿ηςοΓροβιίίοη οἵ νϑγ. 18 ὅς 14, 15 σοῃ- 
εἰππ6ἀ δὲ νοῦ. 1δ.; 4. ἅ. “ΤἸΤΊιαά {{ι8 Ὧο Γρϑβϑοῇ (οῸ 
σοιηρ απ οὗἩἨ δὴν ψδηΐ οἵ δῇδοιίοη, οὔ τἱηκιηα ἐγϑδῖ- 
τηοηΐ, Δηα (6 Γ6 18 0 ΓΘΆΒΟ. ΨὮΥ [1 βἰγοι εἰ Ἔχρογθηρθ 
1ἴ ἢον, Ἔχοθρί {πὶ 1 ἤανα ἰοϊὰ γοι ἰῃ6 {γυῖἢ, τΠ- 
ΜΘΙσΟΙΏ8 ἃ8 10 ΠΊΔΥ Ὀ6, δΘη ἤανα ρσίνεπ γοὰ ψΠοΪο- 
50Π16 σοιιη86ὶ, [πο ρΡἢ Ρογῆδρ5 υπδοσορίαῦ 8." ΓΗΒ 
νον οἵ ἰῃ6 σοηποχίοῃ, αηἀ ρῥίδη οὗ {π6 σοηίοχί, 15 ἴῃ 

Ὁ Λ8 Ὀ6. 17, 8. Ζδοῖι. 9, 8.. Μαίί. ὅ, 929. Τεν. Αἀεϊμἢ, Μοκςῆ. [ἀγ}}. 
ὦ, 9. τὸν μὲν ἐγὼ τίεσκον ἴσον φαέουσιν ἐμοῖσιν. Ηον. ὦ. 5. δ, 88. 
Εγιρίοῖ αυϊνὶ8 Οοὐ]ο8 οἰτ᾽ 8. τα, φιδῖ (6 Οοπῃίοιημρίιπι σδββϑὰ σε 
Ραυμεγεῖ. (αι 8: Οὐἰηί!, δὶ τὶ νὶ8 οουΐϊοϑ ἀεῦεγα (αταϊιπι, 
δι αἰΐαα δἱ αυἱὰ οανλι8 εδὲ οου 8. 1 νουϊὰ δα Ῥϊδιῖ. Ῥδεοιαυ!. 
υυἱ δὰ διηῖϊ αυΐθιι νὺ8 οὐυ! οθιϊ8, φυΐθυν νἱῖα, αυἱδθιι8 6) οἶδα 
ε8115 

Ἴ 80 ῬΆ]ΟΥ νΜν6}} οὔβεγνεβ, {παὶ ἰξ ννα8 νϑῦγ παίυγαϊ ἴο οοηίταβῖ 
ἢ (158 οοπάιοέ, (Π6 264] νυν" νν σῇ (Πογ Πα οηςα σγοσεϊνεοα Ὠΐπι; 
δηὰ ἰΐ ννὰβ ποῖ [688 80 (0 τῃεπίϊοΏ, 88 ἃ μὑγοοῦ οὗἉ [πεῖν [ΌΓΠιεν ἀἶβρο- 
«δἰάοη (ονναγίβ ᾿ΐπν, (πΠ6 ἱπάυ!ρθησθ ννῃϊοῖ), νυ !]81 Ὁ ννὰϑ διποηξ 
ἴσια, {πον Παα δῆοννη (0 ἰκϊ8 Ἰῃ Π Γηλῖν." 
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506 ἄδρτγθα σοπῆσγιμοα ὃὈγ [Π6 Οτοοκ (ουπιηρηίδίοιϑ. 
80 ΤὭΘΟΡὮΥ!. (ἔτοπι (ἢ γυ8.) 4774, τί οὖν γέγονεν ὅτι 
καὶ ὡς ἐχθρόν με νῦν ὑποπτεύετε; ἄτοπον γὰρ τὸν οὕτω 
παρ᾽ ὑμών τιμηθέντα, ἐχθρᾷ γνώμῃ ταῦτα λέγειν ὑμῖν. 
Απὰ δραΐῃ : ἴάλλην, φησὶν, οὐκ οἶδα ἔχθρας αἰτίαν, ἣ ὅτι 
τὰ ἀληθῆ ὑμῖν εἶπον, καὶ ἤἥἤλεγξα διαφθειρομένους περὶ τὰ 
δόγματα. Ἠδηοθ [ἴ 15 οἶδασγ ἰπᾶΐ ἐχθρ., {Πουρἢ [Ὁ 18 
ΒΌΞΟΘΡΕΙ]6 οὐ ἔνγο 86865, ἰο ἠαέε αἀποέδογ, διὰ ἴο δ 
Παΐοά ὃψ αποΐδογ, ταυβὲ ἤδγο θ6 δκϑθῆ 1ἢ [6 ]αἰξογ 
(48 185 ἀοῃβ Ὀγ ἔϑι., Ῥαγ., δει!δθιιβ., Κορρθ, δά Βο- 
861ηῃ.) δηά ῃοΐ [Π6 [ὈΓΏΊ6Ι,, ἃ8 ΓΠΔΠΥ (Οπηπιοηϊδίογβ, 
᾿ηο]αάίηρ ατοί. δηά Βοῖροσ. Απὰά ιἰ 8 ἴῃ ναίη {παῖ 
ΒοΙοΥ ὑγρ65 (Πδι [ἢ6 ὑμῶν ἀφιηδηάβ ἰἢδὲ 8686 : ἴοῦ 
1πΠ6 ΑΡοβέΐθ 18 ποί 80 δχδᾶοΐῖ 88 ἰο δίίοπὰ ἴο 5ιυςῖ 
Ὠϊσοίθβ. Βοβϑί 68, ἃ8 ὑμῖν ὁσσιγβ }ι|50 δίζογ, τὲ τννου]Ἱά 
αν οσοδβίοηϑα 8 ἰδ ξοϊορῪ : δηή, πιογθονογ, ἔχθρος 
ἸὭΔΥ Ὀ6 ΟΟΠΒΙἀΘΓΘα 88 ἃ ΠΟΜΉ ; α. «4. “4681: 1 ὈΘοομὴ6 
γΟΙΓ ΘηδΥ, (ἢ6 οδ]εςῖΐ οὗἨ γουγ Παίγεα ἢ" 

, Ὥστε 15 ἤθτα υϑρὰ 1η (ἢ6 ΝνΘΟΓΥῪ ΓΆΓΘ 86η86 οὗἁὨ .8Ὁ 
ἐμεη ὃ “Ὥστε 5ἰσηϊγιηρ ἐλεγείυγε, οαΐϊ οὗ ἰηἰοητορα- 
[10η, 15 ΘΙ Π]ΟΏ. 

16. ἀληθεύων ὑμῖν, ““ὈΥ ϑροαϊκεηρσ τῃ6 ρ͵αίη ἐγαςἢ ἴο 
γου.᾽ Ὑμῖν 15 ἴὉΓ πρὸς ὑμᾶς. Τῇ Αροβί!]α βθθιηβ 
ἴο ἢανα δὰ 1: νὶονν 8026 δάδρο, βιιο]) ἃ8 {ῃμαΐ οὗ 
Ἴρτγ. Αηάκγ. 1,41. δαρίθηΐϊοσγ ν᾽ δι [η50{{010: ΠΔΠΊΠῸ6 
Ἰιος ἰθιρογα ορβθαιατη Δ] ς08, ν γι [88 Οὐ11Π} ρδγὶί. 
-Μαγίουϑ οἵ δῦ 83:21} ραβϑᾶρθδ ἃἂγε δΔαἀ ποθ ὃγ Υ εἰ5.; 
ἊΒ ΒΟΡἢΟοΟ]. ΑἸδο. 1845. ἔξεστιν οὖν εἰπόντί τ᾽ ἀληθῆ 
φίλῳ Σοὶ μηδὲν ἦσσῳ ἢ πάρος ξυνηρεμεῖν.; εἶπ’ ἢ γὰρ 
εἴην οὐκ ὧν εὖ φρονῶν. Ἡετοάοί. 7, 101. ὦ βασιλεῦ, 
κόρερα ἀληθηΐη χρήσομαι πρὸς σε ἢ ἡδονῇ ; 866 α͵50 Ηδ- 
τοὐ!ϊδη 4, 9. δηά Π) ]1ο (1488. Ρ. 280. οἰϊεα ὈΥ Βογρογ. 
Το νοῦ 1 δά 8-3ϑαγίηρ οὐ Αραῖϊο, ἂρ. Αἴδϑη. 1. 
Ρ' 211 Ἑ.. εἰ μὲν φράσω τἀληθὲς, οὐχὶ σ᾽ εὐφρανώ, εἰ 

᾿ εὐφρανῷ τί σ᾽, οὐχὶ τ᾽ ἀληθὲς φράσω. Ἐπτὶρ. ΡΠαη. 
986. ἀπόλωλεν ἀληθειο᾽, ἐπεὶ συ δυστυχεῖς ; ΖΕ ΒΟἢΥ]. 
Αγβι. 608. οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ ψευδῆ καλὰ, Εἰς 
τὸν πολὺν φίλοισι καρπούσθαι χρόνον. 1ν. 1, 22, 88. 
σοποῖο {τ νοτίογ, αιὰπη ρτγαίίον ροριυΐο. ΖΕ 8ςῆϊη. 
71, 88, πότερα τ᾽ ἀληθὲς εἴπω, ἢ τὸ ἥδιστον ἀκοῦσαι ; τ᾽ 
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ἀληθὲς ἐρῶ, τὸ γὰρ ἀεὶ πρὸς ἡδόνην λεγόμενον οὑτωσὶ τὴν 
πόλιν διατέθεικεν. 

17. ϑηλοῦσιν ὑμᾶς οὗ καλώς---ϑηλοῦτε. 6 ᾿πίογρΓο- 
ἰαϊίοη οἵ [ἢ]|8 δηα [Π6 ποχί νϑῦϑθ 18 οι αγταββοα ΨΗΠ 
ἀπ που ἰε8. - ΤῺΘ ΟὔΒΟΌΓΙΥ Βθοη8 ἴο πᾶν δγίϑθῃ 
ρΡδεοΪγ ἔγοπι (Π6 σίγα ἡ 6] !Ισδου οὗ (6 Αροβι]8 ου 
ἃ ϑ00)6ο οσοπηθοίοα ψηἢ [18 οὐη ῥγίναίς [66] ]ηρ 8. 
Βείογθ ψῈ Ἅσδῇ ἢορβ ἴο ἀδίθγῃϊπο (ἢ6 56,56, ΜΘ τηιῖ 
ἢχ (6 γνεαάϊηρσ; δηὰ [86 5βίαία οὔ 6 6886 18 Βίγδηρο νυ 
ταϊβϑίδίοα ὃγ Ὠοάάγ. δηὰ Μδοκη. Νον [ἢς οοπηπιοῦ 
οὐ οη8 πᾶν ἐκκλείσειε ἡμᾶς. Βυΐ 4} (6 ΜΑΝ,, 
Ψψαεγβίοηϑ, Εαίῃουβ, δηὰ ἘΔ οη5 Ὀεοίοσα ΒοΖα᾿β (πἰγὰ 
δἀϊίοη, αν ὑμᾶς, ψὨΙος Ὧδ8 Ὀ6Θη ἀρρτονϑά ὈΥ 1τΠ68 
αβί οὔ ο8β, δηα γοςοινοα ὃγ Βϑηρεὶ, Κορρε, δηὰ 
ΟΥβθδοῦ ; δῃηά σι ρΏιν; ἴογ ἡμᾶς 88 ΤἸΠΘΓΟΙΥ 8 
οοηγθοίμν6 οἵ Β6Ζᾶ; ἰπουρὴ ἰΐ βθθιηβ ἴο ἢανθ ρΐἷδος 
ἴῃ ϑοῆ Μδ5. Βιυΐ νῇῆδί 86η86 15 (ο 06 δϑβιρῃβα ἴο 
δηλοῦσιν ὺ Μοβῖ τηοάετῃ (Οπηδηΐδίογθ, 88 ΟΓἷτᾶοί., 
ΕἸϑηοσ, ΑἸθογι, Ὠοάάήσ., ὅσο. σθηοσ : “ υξ 8:Π]ΟΓΘΙΣ 
νϑβίγαπι οαρίδηϊ." Βυΐ [ἴ 18 Ἰυ50}γ οδ)οοίοά ὈγῪ 
ΚορΡρΘθ δηά Βογροσγ, δαὶ {Π6γα 18 πού βυΠΠ]οἱθῶς δυῦδο- 
ΤΙΥ ἴογ ϑυσῇ 8 βἰρηϊῇοδίίοη. Κορρε᾽β 1ηἰογργοία- 
(ἰοη, ἢονονογ, ( ὨΙΟἢ 866) 15 ἴοο ἐδγ-[δἰςοἀ ἰο Ὀς 
δάἀιηϊἰς(4. ὕροη (Π6 ψΠοΐο, 1 866 ποῆθ 80 {π||6 
1140]6 ἴο οὐ]θοίίοη 88 ἰῃδί οὗ (Ἰγγ8. δῃὰ ({ 6 οἵποῦ 
Οτγοϑοῖὶς Οομηπηθηίϑίογβ, 88 δἷδο ἰδ γι ὶρ., Ἧ ε}15, 
ΚΟΡΡΘ, δπὰ Βοῦβοσ, νψῇῆο ἴακϑ ϑηλοῦσε ἴο τηδδῃ ἐπιδ- 
ἐαπέμν» οἱ ἐρηιμέαπέμγ ; ἃ 8688 οὗ δηλ. νΟΓΥ σοι ΠΊΟῃ. 
(δὅ66 Βογρογ) ῬΤῆδ ψογάβ πᾶν (ἤδη, Ὀ6 τοηάογαά : 
ἐΕΤΏΘΥ ἱπεαίθ 8ΔηΠἃ ΘΟΡΥῪ γόους Ζεαὶ ἔογ ἰῃς (ὐοβροὶ 
οὐ καλῶς, ὙἘῚΕ 55 πυ]δίίοη, τι ἢ 6ν}} ἱπίθηιίοη." 
Τἤδη {Π6 νογάβ Ὁ] νης βῆον [ἢ6 παέμγο οὗ ἰῃδί 
6.1] 1 ΘὨΓΙΟΏ. 

17. ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς. δῖα δραΐηῃ η0 {Π||6 ἀ ΠΟ ῸΪ 
Ἰηνοϊνοβ {Π6 1Ἰηἰογργοίδιίοη, οὐϊηρ (Ο δχίγαπιθ Ὀγθ- 
νυν. δοιῃοίῃιπρ' 15 ἰοἷχ ἴο Ὀ6 Βυρρ!64, δηὰ νῇῆδί 
(Πδ 15 (6 σοηξοχί ΔΙσῃβ σδϑῇ ΒΠ0ΟΥ ιι58. Βογρογ, ψῆο 
[.85, οὗ 411 16 τηοάφεῃ (Οὐομμμηθπίβίογβ, τηοδὲ αἰἱΐξ- 
ΒΘΏΓΥ οχϑιηηθαά {Π6 σοηίοχί, ψουϊὰ βυρρὶγ ἐκκλη- 
φίας, βασιλσίας τοῦ Θεοῦ, ς. Βυΐ [ἢ 5ο, {Π6 ἔκ»δα- 
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ἔογ88 Μοῖα οὶ νααϊκίης Οὐνιδίϊαηο, Ὀὰΐ ὥδειυο ; 
ὙΥΠΙΟἷ. ἄοοδ ποῖ 86ϑη ἴο αν Ὀ6θη {ἢ6 ς488ὅ.Ὀ Τἤογα 
18 ΟΥΘΙῪ Γοά80η [0 (πίηκ (μαὺ {ΠΟΥ ΕΓΘ ΡΘΓΒΟἢ8 Ψ 00 
Ὑ 516 ἴο τηϊΐ6 (ἢ6 δ» ἢ (ἢ6 (ὐοϑραὶ. 1 σδπηοῖ 
δθυΐξ τὨϊηΚ (ἢδὲ (Π6 δητίοης (οιητηδηϊδίοιβ ἤδνα ἤσΓθ, 
88 ΟἹ πγοϑὲ ΟἾΠΘΓ Οσοδϑίοηϑ, 68 ἀἸϑοθγηθρα (ἢ 56η86. 
Τῆι5 ΤὨὭΘΟΡΗΥΙΪ. (ἔγοαι ΟὮΓΥ58.) ἜΧρ] 8: σπουδάξουσιν 
ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς, τουτέστιν ἐκβάλλειν τῆς τελειοτάτης ἐν 
Χριστῷ καταστάσεως καὶ γνώσεως, εἰς δὲ τὴν ἐν τῷ 
νόμῳ ἀτελεστέραν ἐκβάλλειν, ἵρα αὐτοὺς τιμᾶτε αἷς διδασ- 
κάλους, καὶ ϑηλοῦτε καὶ μιμῆσθε, ὡς μαθηταί. Αηά 
Βα δάά8: ᾿Εγὼ δὲ τοὐναντίον ἡβουλόμην ὑμᾶς αὐτοῖς καὶ 
πἄσι καθηγητὰς εἶναι πρὸς τὰ τελεώτερα" ὃ δὴ καὶ ἐγέ- 
γετο, ὅτε πρὸς ὑμᾶς ἥμην., Αἰνίττεται δὲ ταῦτα ἐξῆς. 
Αηά 80 (ευπιοη. δηὰ Τποοάογοί. Τΐ8 ᾿πιογργοίδ- 
ἐἰοη 18, 1 {Π1η1Κ, ΒΙΓΟΏΡῚΥ σοηῆγιηθα ὈΥ ψνἢδΐ 18 Ἰουηά 
1η (Π6 ργεοθάϊηρ σμαρίθσ. 16 αἰ βου, 1 τδΥ Ὀ6 
Οὐβοινϑά, 88 Ὀδθῆ ῥδγίϊυ οσοαϑιοηδὰ ὈΥ 84 υηΐοη οὗἅἁ 
Ροϊηΐ, δηἀ ΔΈ Π|6815. 
ὝἼΠ6 νογάβ ἵνα αὐτοὺς ϑηλοῦτε ἤδνα σΟΓίΔΙΩΪΥ (ἢ ὁ 

Β6Ώ86 Δϑβίρῃηρά (ο θὰ Ὀγ (ἾγΥ8., ὨδμΊ θυ, “ (Πδί 
γ8 ΠΠΔΥ 6 1πη!αΐοῦβ 8Πη64 Ἃ15610]68 οὗ ἐλεηι (γϑίοσ 
1ἢδη οὗ ᾽16.}᾽ δὸ 1 (ον. 11, 1. 1( 18. βαῖά μιμήται 
μου γίνεσθε. 

18. καλὸν δὲ τὸ ϑηλοῦσθαι ἐν καλῴ πάντοτε---ὑμᾶς. 
Ηρτα δραΐη {ἢ6 βθῆ86 18 γσϑίῃεγ Ὠϊηἰθα δὶ (ἤδη οχ- 
ἀϑρανν Δα 18 ταῖμοσ ἰο Ὀ6 ρυσϑβοα ἰπδη ῥγονυθά. 
ἢθ ἀΠΠσΌ ΟΥ, 8481 1Π6 ΤΌΣΟΙ νοῦβθ, ἢ88 θ6 θη οὐσϑ- 

βίοηϑδά ὃγῃ {ἢ ρᾶγοπγδϑῖ8 δηἃ Δη{1{Π|65181η καλὸν---καλῷ. 
Βοτρογ, ψῆο ἢδ8 ΠΡ ΠΕ ἀϊβουβδβοα {ῃ8 86η86 οὗ (πὸ 
ψ οἷο οὗ {π1|8 ΑἸ ου ρογίίοη, οὔοιβ ἴῃ 6 [Ὁ] σνηρ; 
1ηςοΓργοίδίοη : “Κ Ομηηϊ 6] υϑ04] ἱτη 8:10, (ᾳυδίθπι 
γ8. 17. ϑἰρηϊοανεγαῖ Αροβίοϊιβ) ἴηι}1}|}8 οϑί δίαᾳυβ 
ῬΘγηϊοίοϑα : τη νΘΓΟ νἱ γί 18 δοπηυἶδί!ο νοβ8, (Ἢ Γ8- 
[2η1} ἀδοροί, βίποθγα 114, οἰγηηθιηη}8 δ υἱδί ΟΠ οιη 
ΒρΡΟΓΠΏΘΉ8, ΠΟῚ ἰΔηζαπ), τη6 Ὀγεθδοηίθ, 864 ΄φῇον]8 ἰθπι- 
Ρογα." Τ8 15 νϑῦγ. ψ6}} οοποοῖνθά : δυΐ (Π6 οΠΙοΥ 
80ορα οὗ (ἢς ΒΒ ἰο Ὀ6 ονϑθεϊοοκρα, ψμϊοῆ 
"88 δου (Εν ροϊηΐοα οὐὔἱ Ὀγ ΟΠ ΓΥ8.» γ 80, ἰῃ δα! ἴοη ἰο 
ἰδ Δπποίδιοη ΟἹ ἰἢ6 ργεοθάϊΐηρ, Βεγα 900) οἷ : Ἐν 
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ταῦθα αἰνίττεται, ὅτι ἡ ἀπουσία αὐτοῦ ταῦτα εἰργάσατο, 
καὶ ὅτι τὸ μὲν μακάριον, τοῦτο ἐστι, μὴ παρόντος τοῦ 
διδασκάλου μόνον τοὺς μαθητὰς τὴν δέουσαν ἔχειν γνώμην, 
ἀλλὰ καὶ ἀπόντος" ἐπειδὴ δὲ ἐκεῖνοι οὐδέπω ἦσαν πρὸς 
τοῦτο τελειότητος ἀφιγμένοι, ταῦτα ποιεῖται, ὥστε εἰς 
τοῦτο αὐτοὺς ἐμβιβάσαι. 

19. τεκνία μου, οὖς πάλιν ὠδίνω, ἄχρις οὗ μορφωθὴ 
Χριστὸς ἐν ὑμῖν. ΤΠ5 νογβα 18 ΌῪ ΝΥ βββϑί!πρ' [ΓΔ Π9- 
Ροβϑὰ δηά ρἰδοεά δργ νεὺγ. 156. Βυὲῖ {Ππλὲ 15 Ψ ΠΟῪ 
ἘΠΒΟρΡΡοτγίθα ὈΥ̓ ΔΩΥ͂ οχίθγη} ονάθηςσθ, δηά [ἴῃ 80 
ΔΌγυρί δηὰ ἱστορυΐαῦ ἃ νυ Γ 48 δὲ. Ραι] δυο ἰγδη8- 
Ροβί[οη8 τηΐρὶιῦ θὲ δαορίοα ἔγεαιεηίν ; Ο{Ποιρὶν [ἰ 
19 ονϊἀοηΐ ΠΟῪ ργϑοϑγίουβ 1Π6Ὺ ψ}}} θΒ6. Αἱ {6 
8816 {Ππ6. 1 18 ΡοΒ81:0[6 ἰδὲ (Π6 Αροβι]α δά {π6 
ννογά8 οἵ νοσγ. 15. 85{1}} τὴ τἹη6], δη {Πδὲ νογ. 15--- 18. 
416, ἴο ἃ σοΓί81}}) ἄδθργθθ, ραγθηίπαίςαῖ. Αἵ 4} ἐνθηΐβ 
1 νου]ά, ψ ἢ Βοβ. ϑδϑιλ]αγ, Δηα Βογροσγ, οἰοβοὶν σοη- 
ηθοῖ 1Π6 Ψογάβ τεκνία, ὅς. ψ1}} ὑμᾶς ργεσοάϊηρ, δηὰ 
Τορᾶγα {Π6ῃ} 48 ραγθηίῃοί!ςοδὶ. Ἡμουρῆ 1 ΠΙΔΥ θ6 
ὩΊΟΓΘ 7080 (0 σοηδίἀδγ {ἢ 6 88 881 6 Γ δρδῃδίρϑίη, 
(᾿Ἰ6 δὲ οἴξεη ᾿ιανίηρ {π4ϊ [ΌΓΟΘ. 
ΤῊ τηϑίδρἤῃογ ᾿η τεκνία---ὠδίνω 158 ἐγ δαποηςϊ ἴπ δί. 

Ρδὺ] (4πὰ «αἰβο (6 Βα ὈΙ σαὶ νυ ΓΙ δΓΒ; 866 δοπορίίρ.) 
δα {πουρὴ 18 ποῦ ἔγεαυθηΐ ἴθγη 15 γεννᾷν (88 1ῃ 
Οογίηίῃ. 4, 16. ῬὨΠ δ. 10), ὈῪ νος ἢ [16 γαργθβθηίβ 
ΠΙΠΊ561 85 ἃ ἐαέλον. Ὀδθροίηρ σΠ]άγοη. Ηδρτγα [6 
ΓΟΡΓΘΒΘ 5 ἢ η56] 88 ἃ πιοέῤου' σοῃσαινίηρ' Δηἀ ἔογηι- 
ἴῃς ποῖ ἴῃ (6 ψοπῦ: ΨψὨΙοΐ 18 δοσυϊαίο Υ οχ- 
Ῥταββθά ὈΥ τ1ἢὯ6 νογάβ [Ὁ] ον ηρ,, ἄχρις οὗ μορφωθῃ 
Χριστὸς ἐν ὑμῖν. δὸ τῃ6 Ηδφργ. ΩΓ ἴῃ ΡΒ. 7, 1ὅ.Ψ 
(δηΐ. 8,5. Απά 80 βοιῃοίπι65 (ἢ 6 (Ἰ] 4881. 4] ννυγ ἴθ 5. 
566 [,ο6806Γ ἰὴ ᾿ο6., Ψνἢ0 ΔΡΕΥ οἰ68 ΡΟ 818 Β. δηΐ 
447 ο. ἡ ἐπὶ πλέον ἅνεσις τὸ μέγιστον κακὸν ἀσέβειαν 
ὠδίνει. 1 σδηηοί θαΐ {πη (δὲ ἴῃ {{1686 ράββαρϑϑ ἢ6 
δά ἴῃ πηιὶηά 5. 7, 14. (δδρί.) ἴδου αὐδίνησεν ἀδικίαν, 
συνέλαβε πονόν, καὶ ἕτεκεν ἀνομίαν. 

ΤΠΘοΡἢΥ. (ἰγοθ Οἢγγ8.}) Ὄχοθ! θη] 1]1υϑἰγαίαβ 
(ἢ6 ῬὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ {Π08: Διεφθείρατε, φησὶ, τὴν μορφὴν 
τοῦ Χριστοῦ, ἣν εἴχετε ἐν ὑμῖν αὐτοῖς ἀπὸ τοῦ βαπτίσμα- 
τος, καὶ δέεσθε πάλιν ἑτέρας ἀναγενήσεως καὶ ἀναπλά- 
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σεως, ἵνα παλιν ἐν ὑμῖν ἡ μορῷὴ τοῦ Χριστοῦ γένεται, ὥστε 
ἐξ αὐτοῦ Χαρακτηρίβεσθαι ὑμᾶς" πάλιν γὰρ ὑμᾶς ὠδίνω, 
διὰ τῆς διδασκαλίας πάλιν ἀναγεννῷ" οὐ γὰρ ἀπογινώσκω. 
Απά Ὀγ Κορρδ 88 ἔο!ον8 : Οὐ Η]1ο]1 πιϑὶ ; ἴῃ αυΐθυ8 
ἄδρηυο οῇογιηδηά!5 τηδίγί8,ς Πἰαἢλ ἴστο σαοβίδηϊςξ, 
σιγᾷ οἱ 50] ο!τὰἀϊη6 οἰδῦογο, η0}}1 ϑγυ πληξθ, 60}}}} 
ΙΔ οΓὶ ρδγοδη), υϑ4116 ἀππὶ σαηυίη! οἱ ραγίθοι: (ἢ γβεὶ 
βαοίδίογοβ ΘΠ ΟΓΠΊΘΙΏΙΗΙ. 

[τ 18 ΒΟΔΓΟΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ (0 ποίϊςθ (Π6 ι.56 οἵἉ οὖς [ῸΓ 
ἃ, Ὀγ {Π6 ἤρυγο πρὸς τὸ σημαινόμενον, ΟἹ Ψ ΠΟΙ 866 
ψιρογ. [Ιαϊοῖ. δηά Μαεαί(ῃ. στ. αν. 

20. ἤθελον δὲ παρεῖναι---ὐμῖν. Ηρτα νὰ ἰᾶνα ἃ γ8- 
διηπρέϊοη οἵ Μηδ 8 881 δὶ νϑσ. 18; 848 18 οἶθδι 
ἔγοῖῃ [ἢ 6 γθρϑίπίοη οὗ {π6 ψογὰ παρεῖναι Δηὰ [Π6 δὲ, 
ὙΠ ΙΟἢ ἢΔ8 ΄ῃ {{|18,9 88 1 ΙΏΔΏΥ ΟΥΠΘΓ σᾶ868, 8η δρᾶ- 
ὨδΙθρίϊς ίοσγοθ. ὍΠ6 86η86 18: “1 σου]ὰ νι], 7 ϑαν, 
ἴο Ὀ6 ρΡτγαβϑηΐ ψ ἢ γου.᾽ 
ΤΠ πιοδηϊηρ οὔ 6 νογάϑ8 καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνὴν 

18 Βοιηθ ναί οὔϑοιγο Δη4 ἀαδΙουΒ; γοῖ ὈΥ [Π6 41ἃἀ οὗ 
([ῃ6 σοηίοχί, Δηα ὈΥΐ διίθηίοη ἰο {ἢ6 οἰγουτϊηδίδη 68 
οὗ {πΠ6 ο886 10 τηᾶγ 6 δβοϑιζαϊ θά. (ἤγυβ. ΤΏΘΟΡΙ"Υ]., 
Οὐε}}}., δηα οὐοτβ Ὄχρ δίῃ : ““" σἤδηρθ τὴν ἴοῃθ 1ηἴο 
Ἰδπγοηίϊδίίοη δηἀ ψγ81}1}ηρ.᾿ Βιιΐ {Π15 566Π|8 Πδγβἢ δηά 
[ατ-ἰοἰς 64, Ῥγεγογαδὴο 15. ἰῃαί οὗἁ Ρ΄5ς., Υ οἱ ἢ, Υ εἰ8. 
Ποάάτγ., ἀπά Βοβδηηι., ΠΟ ΓΘΉΔΟΥ: “1 νου ]ά ΕΣ 
σἤδηρα ΤΩΥ [0Π6, ΠΔΙΔΕΪΥ, ἴο ῥΓγαΐβα 1ηβίθδα οἱ σβθῃ- 
ΒΌΓΙΠΡ γοι; 85 1 ἢγϑί σοπιηθηάδοα πα ΠΟΥ Γο- 
Ρίονθ γοιι.." Βδυΐ 1}}18 βθειὴβ8 ἰο ὃ6 βοιηεν δ δε 
Δα ὑπηδίυγαϊ, δηἀ βθοτὴ8 1Π{{|Ὶ6 ἀργοθαῦ]α [0 {Π|6 
ψΟΓΩ8Β. [Ὁ] οσηρ, 0.685 ὅτι Ὀ6 Γοηἀογοα 20» αἕ 
»Τοδοπέ, ψιϊ ἃ βίγοηρ δπιρἢδϑϊ8 οἡ αὐ ργεδεηέ: 
ψ οἢ, Ππονονοσ, νόου Ὀ6 ἰοο νιοϊθηί. [1 μψοι]ὰ 
{πογοΐογθ δάορὲέ (ἢ6 1ηίἰογργοίδίίοη οἵ (Ἐοειιπηθη. 
84 Ὑπμοοάοτγοί, (6 ἰδζίεγ οὐὁἨ ψἤοπὶ δχοθ  θηι}ν 
ΡῬΑΓΑΡἤΓΑ868 (ἢ8: [Πυρπολούμενος ὑπὸ τοῦ πάθους 
γενέσθαι ὑπόπτερος ἤθελον, καὶ τῶν μὲν τὴν ἐκτροπὴν 
θρηνῆσαι, τῶν δε τὸ βέβαιον θαυμᾶσαι" νυν γαρ, φησιν, 
ἀπὼν ἀπορώ τί εἴπω τί φθέξομαι, τί ὀδύρομαι. ---- 
80 ατοῖ. ὀχρίδίηβ: ολαη 6 πιψ ἕοπθ. 1. δ. ΞΒρ6 8 Κ βοπιδ- 
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εἴσαθβ τὶ ἢ βονογίυ, βοηθοί πιθ8 υἱτἶ 1δηΐν, δοοογά- 
π6 8ἃ5 1 β8θου !ά ἢπά γου αῇδοίεά, ν μα 18 Θαϑθγ [ῸΓ 
(086 ψῆο ἅγα ργδϑβθηΐ, Δῃἀ 1ῃ ρεύβοῃδὶ μηξθγοουΓΒθ. 
Απά 80 εί., Μοῆοοῖ., Τιγίη., ἤδη. Ὁ μεῦγ, οςκο, 
Κορρο, 6115, Μδοκη. δοθ]θιβ., 9485ρ18, δηα Βογρεοσ, 
ψὨιοῇ 481 Οὐ θηΐδίογ ραγδρἤγαϑοθ (0.5: “1 8πὶ 
4υ116 δἱ 8 1055 ψ τ τοϑρθοῖ ἴο γοῦ ; ῬΕΓΠΔΡ8 [ δοουβ6 
γοῦι ἴοο δανθγεῖὶγ: ψουἹὰ μας 1 ψογὸ ργθβθηΐ ψ τῆ 
γοι! ! ον (ἢδη οοὐ]ά 1, δοοοτγάϊηρ; (ο0 οἸΓΟυτηΒίβῃς 68, 
δάδρί Ὧν ἰδηρσυᾶρσο Ὀοί ἴο τη] 4 Γοπηοηβίγαηςθ, δηὰ 
Βα γα γορτοοῦ." Νο Οὐοπιπιεηίδίογ, μούανοῦ, ἢ88 
Ὀείίογ Ὄβχσργθββϑά {Π6 βθῆβ6 (ἤδη (γα! 5, 85 [ο ον: 
“Ο ᾳυδιὴ νϑ]]θπὶ πᾶς ῥγθϑθηῃβ δήθβϑθ νοῦἱβ, υἱ 
ΟΓΔΙΪΟΏΘΙΏ τηθαπ ΝΟΘ]8 ρϑ581πὶ δί(θρογαγθ, οἵ ργουΐ 
68, Ὠδορϑβϑιίαβ, οσοδβῖο δχίρογαΐ, [8 νοδιβοῦπ) ἰ064] : 
ᾳφυοα μῆς 8056 η8 [(4 οσοιῃημηοαὲ ἔλσογα ἢραιεο. (τη 
ΘΠ1ηῚ ΑὈϑθηΐθ8 8.Π}18, ΠΟΙ Ροϑϑιη}ι8 (ΔῈ σοιηπιοαὰὲ 
ῬΓΟ ου͵υϑαι6 σαρίυ οἱ ἱηροηίο, ῥγὸ τοὶ ἡθοβϑϑιίδίο, 
νΑΓΙΔΓα πὶ ΟἰΓου 8 Δ (18Γ1}}}} ἸΡΏΔΓΙ, ἀἴββογογο, αυὰπι 
8[ ργεβϑηΐθϑ 6586 Π108.᾽» 

[8 ἰαϑ8ὲ ᾿ῃητογργοίδιοη 15 αμαχυρϑιϊοηαθν [ἢ 6 {γ06 
ΟὨΘ: ἴογ ἐλ 16 νογάς ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν ΔΤ ΨΟΙΥ͂ 
Δρροβὶίθ. ᾿Εν ὑμῖν 15 ἴον ἐφ᾽ ὑμῖν, διρ67 υο05, τεβρεοί- 
ἑηρ' ψοιι. 

Οἵ ἀλλάσσω Φωνὴν ἰῇ ἃ ΡἤΥ 5104] 56η56, γείδ. [25 
δἰνθη ΘΧδιηρ 168 τοῦ Αγίθιμα. 

21. λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον 
οὐκ ἀκούετε; ΓΘ ΑΡοβί]6 ποῦν, ἰδανίηρ οΥ̓ τοι βοοιἢ- 
ἱηρ' ΘΧΡΙ Θ58:0η9, ΔρΡΡ0 168 ἢ! Π]561 ἴο γοίαα {6 7υἀ8- 
1Ζοῦβ, ἍΠο Πδἀ ψτγουρῇϊ βιιοῖ) ἀϊἸδία θη 665. [Ιἢ ἀοίη 
(15 Ὠ6, 1 80Π16 Τ] ΘΑ5.ΓΘ, ΓΘΒΌ 68 (ἢ6 (Ὠγοδά οὗὨ ἢιἰ8 
ἔοσιηογ ἀιρυιηθηί (ἡ ἢ] οἢ 84 ΒΘ δη 1 ογγυρίθα ὃν (8 
νϑῃθιῆθησα οἵ ἢ18 ᾿τπηρϑϑϑιοποά γε πἀρτὴ; ἃπάὰ {6 
ῬΓΙΠΟΙ͂ΡΆΙ 80δ]6οῖ οὗὨἩ {πΠ6 Ερίβεϊα ; δηᾷΐ ργονϑβ, Ὀγ ἃ 
ῬΘου ὰγ δηά αἰϊθρογιςαὶ ἰηἰογργείδίίοη οἵ 8 ραββϑαρὸ οὗ 
{π6 ΟΙά Τδβίδιηθηΐ γοϑρθοίίῃρ {μ6 ἴνψο 80ῃ8 οἵ Αὔγα- 
αι, ἰδὲ Ολν σέίαηα, ψῃοι ἢς εοιηρᾶζοβ ἰο ἤδαας 
(θοὲ “εληιαοί, “ποσὰ ἢ6 Κ6η58 ἰο {Π6 ὑδεῦϑ ἰῃ Βοηά- 
α886 10 (δε 4.) ἅτ ᾿θϑγαίθα δηά Ἔχθιηρίθα ἴγοπι {Π6 
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ἀομηϊοη οὗἁ [Π6 Δ ; ΠΟΙ 888 ἴπ6 ᾿αὺν ΔΗΥ ΡΟΥΘΓ [0 
οθίδιη Ἰυβι1Ποαῖοη. ὅδὸ (ΙΟ]],, ΚΟΡΡΘ, δῃηὰ Βογρθσ, 
ΤῊΘ βδοορα οὗ 6 ραβϑᾶρα 8 νϑΥῪ ΜῈ1}} ἰγασθ ὈῪ 
ὙΒΘΟΡὮΥ]. 88 (0]1ονν8 : ̓Επειδὴ ἱκανώς αὐτοὺς ἐμάλαξε 
καὶ ἐπεσπάσατο, πάλιν εἰς ἀγώνας ἐμβαίνει, δεικνὺς ὅτι 
αὐτὸς ὃ νόμος οὐ βούλεται ἑαυτὲν φυλάττεσθαι. 

Βοῦρεν τοραγὰβ λέγετε μοι ἃ8 ἃ ἰογιαυἶα Ἔρ8 416 ῃ» 
8608. Απά εο0 Ρί5α.: “" ἀνακαίνωσις ο5.." Βυϊ 1 
ΤΑΙΠΟΣ {Π1ΠΚ 10 15 οὯ6 οὗ εαἰδοιίομδῖθ γοιηοηβίγδησα 
δΔηΠ οασζηθϑί γοϑϑο:Ἱηρ ; 848 ἴῃ ἔυκο 7, 42. “Νον 
(611 τὰ ἢ] ἢ ψ}1}}} ἰΙονα ῖπ ποδί} ὅζο. δῃά 15.1, 18. 
“« (Το ποῦν, δῃηα ἰἴθῖὶ ὺ8 στϑᾶβοῃ ἰορϑίμογ!" Τῃδ 
Ἠοιμδὴβ 8664 7)ὲ0 ηιϊλῇξ ἰὴ ἃ ποῖ ἊαἸ851: 1|8Γ τηδη- 
ΏΘΓ. 

Ιὴ τὸν νόμον {Π6Γ6 18 (88 18 υϑ4] ψῇ ἢ δί. Ῥαὺ]) ἃ 
Τὶοσία διὰ ραγοποπιαδῖα οἡ ἴῃ 6 {νὑ12|}ό)ὸὰ 56η868 Οὗ νόμος ; 
(Π6 ψογὰ Ροϊηρ υβ64, 151, ἰο ἀδηοία ἴῃ οογοπιοπίαΐ 
ἔαιυ 0. οδε5, 88 σοῃίαϊηρά 1η τΠ6 ΟἸά Τεβίδιηθηί ; 
φάϊν, ἰο ἀδηοίθ {π6 ϑογίρέμγ ἐΐϑοῖζ, οὐ [ῃ6 ᾿π]υπο- 
([οη8 οἵ δοτιρίυτο; ψῃιοῦ ἰδίου 86η86 18 ἤθῖ6 80 
τηοἢ (ἢ 6 τηογο δα π)1551:016, 85 (ὐθη 6815, ἴσοι ψ ]οἢ 
1Π6 ρῬαβ8ᾶρα 15 (Δ Κη, 18 ΟΏ6 οὗ {πΠ6 ΒοΟΙΒ οὔ ἐδ 7, αιο 
ῬΓΟΡΘ ΪΥ 80 ο]]6ά. 

ἢδ θέλοντες Μ6}] Τργθβθηΐθ 106 ῬΓΟΠΘΏ688 δηᾶ 
βίσοηρ; ᾿ηο]ΠΠηδὲΊοη οἵ (86 Ρούβοηβ ῇῆο ἢδά Ὀ6θὴ ἰδπη- 
Ῥογεά ψῖ Ὀγ (86 ψυαδίΖαοΓβ ἴο βιι)]θοί (Πθιηηδοῖνϑβ ἴο 
{86 ἀοιηϊηίοη οὗ ἐλ 7ατῦ 88. Μ6]] ἃ8 ([η6 Οαοοροί. δο 
ὙΒΕΟΡΗΥΪ. : καλώς δὲ εἶπε τὸ θέλοντες" οὐ γὰρ τῆς τῶν 
πραγμάτων ἀκολουθίας, ἀλλὰ τῆς αὐτῶν ἀκαίρου Φιλονει- 
κείας ἦν τὸ πρᾶγμα. 
ΤῊ Ρἤγαβα ὑπὸ τὸν νόμον εἶναι, ἐο δα 5ιιδγοοέ ἐο ἐδά 

1 αυ, 15 ἰτεαυσηΐ ἴῃ δί, Ραμ]. 
᾿Ακούετε Βιρη ἢ 68 Ποΐ 80 τἸη108 ἦθαν", 88 πιϊπά,, αἰἐεπά 

ἔο, ἴποιυ; ἃ 5686 γεαυοηΐ 1 ϑογιρίυγο. ΒΟΓΡῸΓ 
Γοίδιβ ἰ0ὸ 1,06 οἡ Το. ὅ, 24 ἃς 87., δά δάάυοθβ 
Ῥογρῆυσ. ἀθ Αὐβίϊη. ἵ,.. 8, 4. ᾿Αράβες μὲν κόρακωιν 
ἀκούσι" Τυῤῥῆνοι δ᾽ ἀνετῶν. Αηὰ δ6 ρᾶΓδρίΓΆ868 ἴΠῈ8 : 
- Ὑα ψῆο 11ηΚ ἐο οδίδίη Ἰυβεβοδίϊοη ὈΥ ορϑαίθησοθ 
ἴο ἰπ6 1Ὧνὖ, ἀἄο ποῖ θνθῇ ΚΟΥ 8ιαῖ [6 14} 18, Οὗ 
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σοηϑίἀογ 118 πηγϑίϊςδ] 86η86. ὅὅ66 ατοί. δῃὰ Ηγυρου. 
1η ἸΙος. 

Φῷ, γέγραπται γὰρ. ὅτι ᾿Αβραὰμ, δύο υἱοὺς ἔσ χεν᾽ ἕνα 
ἐκ τῆς παιδίσκης, καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας. ΤΠ 5ἴΟΥΥ 
15. 80 ψ6}} Κπον ἢ 88 ἴο Ὠ664 ὯΟ {ΠΠιιϑίγαῖοη. ΟἾδ6 οὗγ 
νο (ἢϊηρβ, μοτανοσ, ἴῃ {Π6 ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ ΠΔΥ ἄσβογνθ 
αἰτοπιίοη. Παιδίσκη ἰ5 ΠεΓθ υϑοά ἰο ἀδηοία ἃ δομά 
μιαϊά, ὃο ἴ6 Ηδὺ. ΤΠ, δηα ᾿ηάἀθοὰ οὐγ τπαϊά.. 
εἰνί, ᾿Απᾶ 8β8ο Ηδρᾶγ 15 σδ δα ἴῃ θη. 17. δ υ86 
Οὔ {Π6 ἀγίῖοϊα ἤθγα ἢ858 Ὠο Πρ σογγοϑροπήϊηρ το [{ ἴῃ 
οὐ ἰδηριδρο; Ὠουρὴ 118 ἔογοθ ᾿πᾶὺ 6 ἀϊδεογηθὰ 
᾿ξ να σὔδηρο {Π6 ἰδ γπ8 ᾿πίο ἴπο86 ψηϊοῆ ρῥγοῦδθὶν 
{Π6 Αροβίῖϊθ ψου]ὰ ἢανα δι ρ]ογαά, Ρυΐ ἴὸγ πε 
ΠΔΠΊΟΪΥ, ““ οη6 ἴγτομχ ἐδ οοπομδίηςθ, Δη ἃ οὔθ ἴγοιῃ ἐδ 
107." ἌΝ 
ΟΝ οοπηθοΐίοη 18 6 }} ἰγασθα ὃν ΤΠΘΟρΡΥ]. (γοιη 

ΟἸγγ5.) {πι8: “Η δὰ Ὀείογα 8414, " Υ ἃγθ 80η8 οἵ 
ΑΡτγαἤδ ; Ὀπΐ, Βη66 1ἢ6 50Πη8 οὗ πᾳ Ῥαϊγίαγοϊ, γγογο 
ποῖ οὗ {πΠ6 β8ᾶπ|6 ἀἰρηϊγ, οὔθ Ὀείηρ ὈΥ {6 Βοῃά 
πηδ!α, {Π6 οὐποῦ Ὀ. (ῃ6 ἴγβα ψοιηλη, ἢ6. ΠΟ ΠΊΘΔΗΒ 
ἴο ΒΔΥ : “Υγ6 8Γ6 Ὡοΐ ΟἿΪΥ 80η8, θιιὲ 5:10ἢ 85 8 {Π6᾽ 
ἔνθ δηἀ ψ6}} Ὀογῃ οἕβ.᾽ ᾽ἢ 

28. ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται" 
ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας, διὰ τῆς ἐπαγγελίας. ΤῊ8. 18 
τηθδηΐ ἴο βῆονν [Π6 αΙ55. 01] ΔΓ} Υ ἴῃ ἡδιϊνὶγ ΟΠ ἵννο 
Ὀγοίῃο Γ8; ΟΠ6 Ὀεϊηρ' θοΓ κατὰ σάρκα, ]. 6. κατὰ ᾧύσιν, 
ἴῃ (6 ΓΟρΊΪΑΓ σου 86 οἵ πδίυγο, δῇ ἰῃ τἢ 6 σάγηδὶ 
τηοάθ. Νοῦν ἴῃ ἰδ ορροβϑά πιθοῦ ψὰ ββουϊὰ 
ὄδνα δχρθοίθα κατὰ πνεῦμα, ἃ8 Αἴ νοι. 20., Ἰηβἰοδά οὗ 
ψῃοὶ 6 Πᾶνα διὰ τῆς ἐπαγγελίας : Ὀὰϊ ψ͵ὸ πηὰγ δοβί 
ἀἸβοθγη ἐἢ6 σογγθϑροπάθηςσθ οὗ {᾿π6 ορροϑίξε8, 1 τὰ 
σΟΏΒΙ46Γ κατὰ σάρκα 8ἃ8 σΑΤΓΥΪηρ ΜΠ 11 {Π6 δεοοπάαγῳ 
δθῆβδα οὗ κατ᾽ ἄνθρωπον ; Δπα {6 1η {[Π8 ἀροάοβίβ 8ιρ- 
ΡΣ τοῦ Θεοῦ. Ὑοί βοπῃοίῃίηρ Κρέον" 566 π8 ἴο ἢδνθ 
6θἢ τηεδηΐ Ὀγ {6 Αροϑίϊε ; δηά ἐδὲν 15. (1 {π1ηΚ) 

Ψ6}} οχργθβϑϑθα Ὀγ Τἤρθοριγ]. “1 ν 88 ιἰθηάορά 
(8αγ8 6) ἴο νϑγν [Π6 βοτηθν δῖ ̓ πῃροβϑὶ Ὁ]6 4ββθσίοῃ, 
6 δά θοίοτγα πιδάθ, (πὲ (Π6 }ὺ ({πΠ6 (δ ιίδη8) σγϑεγὸ 
8005 οὗἨἯ ΑὈταἤδηι ; 4. ἃ. ““ Υ8 ἄγ βιιοῆ, μοι ρῇ ποὶ 
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δῇϊον (Π6 Π65}}; }1|81 48 1588820 8 {ῃ8 ΏΟΤΘ ΘΌΟΠΙΠ6 
80η οὗἩ Αρτδῆδηι, {ποιιρῇ Πἰπιβοὶ ποῖ θόγὴ δἴἶϊοσ (6 
ἤρβι, θυΐ ογπηθά ὃὈγ {Π6 ϑρίγί, δοοογάϊηρ ἰο ἐῃ6 
Ὠινίηθ Ρῥγοιμηΐβ6 : Ψ ὨογοΘαβ ᾿βῃπ)δοὶ γν88 Ὀόγῃ ἢ (ἢ 6 
φοπηοη σου 786 οὗ πδίυγα ; δηῃά γοί ἢ6 ἰῃδί νγὯ8 δίϊοσ 
86 β6βῃ ν85 ἃ βίανθβ, δηα ἢδα πο ραγιοε!ραίϊοη 1 {ἢ 6 
ΠΠογίδησθ ; θῇ ἢ6 {μα νγ88 δίϊεγ {Π6 ϑρίγις υγὰ8 ἐπ 
ΙΩΔΒ(ΟΓ Δηα ἢσιγ. Ἶὐηαῖ (ἤδη 185 ἰο Ὠ!ηάθγ ψοῖε ἴγοϊῃ 
Ὀθείηρ ΑΡγαηδηιν 5 σΘη1Π6 80η8, δῖηΠ6 6 γοῦ αν Ὀ6- 
σοΙὴθ δυςἢ ΌΥ τερϑηθζγαίίοη πῃ Ὀδρί!5ῃ1.᾽ 80. 850 
ΟὨγυ8. 747, 87. ἐῃ θορυβείτω τοινύν ὑμᾶς τὸ μὴ κατὰ 
σάρκα γεγενῆσθαι" διὰ γὰρ τοῦτο μάλιστα αὐτοῦ συγγενεῖς 
ὑμεῖς, ὅτι οὐ κατὰ σάρκα ἐγενήθητε' οὐ γὰρ τιμιωτέρους 
τοῦτο τὸ κατὰ σάρκα, ἀλλὰ καὶ ἀτιμοτέρους ἐεζαξεται 
θαυμαστότερος γὰρ ὁ τόκος ὁ μὴ κατὰ σάρκα, καὶ πνευμα- 
«ικώτερος. 

24, ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα. 
ξεχε ἰΐ ἰϑ φυφίπεν τευηαγκοὰ ΒῪ Βογρβεν : “ Ῥεγνθῃΐμηυβ δὲ ἰοοιιπι, 

αιἱΐ νεχανὶϊ ἸηςΟΓργοίεβ γε μθηθηίοσῦ, νοχϑῖυϑ 80 118 εἴ 'ρβε. Οὐ 
ἴ})6 πγοάδ οὗ ἱπίεΓργείίηρ [18 ράδ8αρα, Ὀ0ΓΓ Κορρδ 8ὃπ4 Βοσξεγ ἴᾶνα, 
εβρβςῖδ!]ν ἰῃς Ἰα(6γ, ὨγλυΟἷκ νΔ] 18.016 πλαῖῖο, Ὀαζ Ὁ (00 ςορίουβ ἔογ 
ἴὯ6 ἴο ἰπβεγί αἵ Ϊασρθ. [588}}, πονγανοῦ, δμάδανουῦγ, ὈΥ γνὰῪ οὗ 
ΘΆΓΕΓΩΪ 86] εοιοη δηά δογιἀρταδηΐῖ, ἴο μὰΐϊ ἴΠ τεδάδσ ἰῃίο ρμοαδβεββίοῃ 
οὗ 1ῃ6 τηοϑβῖ ἱπηροτγίδηϊ ἰηβογιδίίοη ἴο ὃ6 τπογοῖη ἔομηί, 

Κορρε οὔβογνεβ ἴπδϊ {Π|6 6 8.6 {ψν} πιοᾶρ5 οὗ ὑυηἀεγβιδηάϊηρ (ἢϊ6 
Ῥᾶββδρε, εδοῇ οὗ ψ]οἢ [188 118 Δαἀνοοσδίαβ; ὩΔΏΊΟΪΥ, 181, [μα οὗ δογμθ 
Οὐπητηδηίδίογβ, ΠΟ ΒΌΡΡΟΒβ6 ἐῤφὲ ὠὐθη ἐΐῆδδε ἰἶηβε οοποετηϊδα ϑαταΐ, 
απὰ Ἠαραν ὠετὰ τὶ ξεη ἐν ῆϊοεες, Θοὰ ἐπίεπαεὰ (δ τοἰ αίοη οὗ Οἠτιεί, 
απὰ ἰἧς αοοορείφη ἰδετείο αἴ (δος ες απὰ Ἠεαίδοηξ, ἰο δε οὐεοι εἶν Ἀγο- 
Ῥδεεϊοὰ ; Φ]γ, ἰΠδὶ ΟΥ̓ Οἰοῦθ, ῬὯΟ διρροβθα ἐλαξ ἐδ πατταϊϊοη ἐξ 
᾿φιιοβίϊοπ ιοαβ Ἰιογεὶψ ᾿ἰδίοτὶοαΐ, διέ δεϑοηιοὰ ἰ0 ἐὴξ Δροείϊθ ἐερογέδῃ οΓ 

ἐπ ασεοημποααϊδὰ ἰο ἐδε εσαδᾳ ὁ} (Ἀγ δέϊαπς, υἱεῖ, δογα δοῖπε τεξϑν- 
δίαποε ἰλεγείο. Οἷ [ἢ6868 τῃοᾷφϑ οὗ νἱϑηρ (Π6 μ855806, ἢ6 ΓοζΑΓ 8 
ἴα βεςοῃὰ 88 ἴῃς τῆοσα ργοῦδοϊε, ἔον ἴῃς [01] ΘΟ Ἴηρ; Τδϑβοηδ: [. υἱ 
ἴῃ ηινγέλιοο εἴ ραταδοϊδοο αἰσοηαὶ ροηεγα δ υϑηηοαΐ 6]]οτοτίοιβ ογαϊξοηϊΐδ 
1|50}8 ἰῃ Ορ(ἰπ|ῖ8 8οτἰρίογδυ8 εἰ ἔγεαυδηΐεν οοουγτῖζ, οἵ ἃ πϑυλίηθ ἰδλ- 
Ῥτοδαίατ, ἰἴα νἱοἰδβὶπι ἴῃ παγγαίοπίδυδ πετὲ ᾿ἰδίογὶοἷδ, αμδίθιη δϑ8ρ 
ποβίγϑεη Μορδίοδιη ὨεῸ ἡσρϑΐ, δ[ 0}}}}8 ἀλληγόριας ὀχορηρί, οἶδ- 
τὰυση ΠΠυἀ αυϊάδιη οἵ δὸὺ οῃληΐ ἀιθι(διϊομα δ) θη), 6 βογὶ ρίογίθιιδ 
ἀϊνϊηΐ8 Ὠυπγχαηΐϑαυα Αβ γι υἱκ μοίεθί : 11. σοπέγα νεῦο, οὐδηΐ [6 ῃ}» 
'Ρογτα, ἰηῖθυ οῃηθ8 ῬΟρ1]08 ρϑυ]]]υ πὶ οὐ]ο08, Θχβί (ἰβηθ βοὶ μβ. ΥἹΓῸΒ 
δορὶ βηΐε5, αυὶ ἴῃ δου ρου θυ δι}65 σϑηί8 οοἰοτιονίθυν ᾿ῃογρτγοίδηὶδ 
δαης Δ]]Π0σοτίσατῃ σαι οηθη ἐοφυδγθηΐα, εβπἀεηγηις εἰΐδυλ δὰ ἱρθδς 
ἢ ϑ᾽οΥἽσ48 Παγγαϊίομθδ δοοοιητηθάδγεηι οἴ. ῬΒΠΟΒορὨοσυτ ΟΥ̓ ΘΟΟΓΌΏ), 
Ῥιαϊοηῖθ, Ῥ]αἴδγοςι! ἰηϊεγργείαϊ οηβα ἨἩοπιοσῖίοδβ, τηδχὶμδὲ νογὸ 
ἴηοΣ ἴοβ Ἠεγδο!ἄθηχ ἴῃ ΑἸ16ρ;. Ηοχπηοτίοϊβ ; 11, ὁδμάθπη σγϑίοηθια 
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Τυάεοϑ ἱπιρτίτηΐβ, ἰπ 11 γ8. ϑιυιῖ8 ἀν ηἰδ ἰηἰ ἜΓργοίδη 18, ἱπά8 αν απτὶ- 
φυϊβϑίτηο ἴθιωρογε ἰεπεγὲ 80] 1108 ἔι.͵396, ἰ68(18 δβϑῖ, 'ρϑα ἕος βιιιάϊ τι 
810 Θχθπαρῖο σοηβγπιαῃ8, φαίη δάςο ᾿ρβαπὶ ἤᾶης ἐ6 ϑαγὰ εἰ Ηδραγε 
ἰδιοτίαπι δ᾽! ροτὶςδ, οἴδὶ 8110 ταοὰο, αἰὸο ῬδΆ]]ὰΒ, ἰηιεγργείδῖαϑ Ῥλίο 
ἴῃ ΑἸΙο μου 5, 8, ἢ. 185... 

Ιἀδιηχυε ἰγαδυηΐ, εἴ 1ῃ δι}}8 Ὁ Ἴ Ἰηλ ΔηϊΓ γδοοπίίογοβ Φυάεῖ 
οἴηηθ8, νἱά. Μαϊπηοηϊάδαι ἰῃ Νίογτε Νενοοέιη 8, ο. 43. Αθδη Εδβγβῃ 
δή ολρ. 1., ΤὨΓΘΏΟΥ. ΨΕΈγε. εἴ ρίυΓεβ δμυὰ Θοδοείίρεη ᾿η Ηον. Ηεῦ. 
δα ἴος. ποϑίγιηι. οἷ. οἴδπι ὙΊ Γηρα ἀθ ϑγηδρ. δεῖ. 50, 8. Ρ.Ὶ1, ας. 5. 
Ρ. 673---678. 51.}Πἰῖεγ ρίαν Ῥδυ] 18, {ἀεευ8 'ρθθ, ἰὴ ἤοο ἱπίογ- 
ργεϊδηάϊ σεϑῆθγὸ Ἔχεγολίδί 8, βου θ6 8 ὑδΏροῦ 60, 400 Βοος 1 {ΓΟ ΓΑ Γι ΩΣ 
85. ὩΙΙοογίοὰ ᾿ηϊεγργεϊδηἀδγουπι βιυἀϊιπ) εἴ νυ] ράγα ογαΐ εἴ οτωρϊθιιβ 
Ῥτγοδδθδίυγ, βογιθεηβ ἀδπίαας 84 ποιωΐηεβ, ραγίϊτα δυάξεουν 'μ503, μδγ- 
Ὅλ 7 υἀαϊοατττα [ἰογασυπι ρμεγίἴοβ, συν ἤΟῺ δ᾽ ῃλ}}} Ἰοσῦτη ᾿ιἰϑίοτγ οι 
ΔΙερογίοδ ἱπιογργεϊδηδι γαϊϊομθ δὰ γϑῦλ διατὶ, πο αυϊάξδη σΟὨΗΓ- 
Ὠ)δπήδλῃ, αἱ σοπῆγπιαϊυμα κατ᾽ ἄνθρωπον 1ΠΠιδίγαηάδη, βαϊνὰ εἴ 58- 
Ρἰεμελ οἱ δηΐπικὶ ἰπιερτιαίθ εἴ δυοίογιαῖα ἀδηΐᾳαδ ἀἰϊνϊηδ, υἱἱ ροϊα 886 
Οχ βυ Δ πάι5 811 τα ἤθη ἀρραγεῖ, 
Γι Γ Κορραθ. Βοῦρδνὺ [88 ἤδγα ἃ ἜΤ ἰοηρ; δηά ἰεαγηδὰ ἢ)]15- 

βεγίδιου, ἰη ν οἢ Ὧς δ᾽δῖ δι Γθηου8}Υ Ορροϑεβ 1ῃ6 ορίπίοη οὗ (Πο88 
ν ἢ ο σοηϊοηὰ [ὉΓ ἃ ἀουῦ]α δοηδὲ θὰ ϑογρῖυγο. Απάὰ ἢ {8 ργο- 
σεράϑ : ““ ὕπιιη ἰληΐιπλ ΒΕ Π8.}η1ι 6856 ἀγα πη, εἴ ΓΕΒ ᾽ρ88 Ἰοᾳυΐ- 
ἴυγ, εἴ ἀυάμστῃ τηοπυογαηί νἱτὶ ἀοοί! ; αιοά ἰδηΐδτῃ Ὠαθεῖ νίαν, αἴ πα 
ἴῃ δοηἰριηδι 5 αυ!άθτα ἀυρίεχ, ἰϑαὰθ νϑγιι8, βθηϑι.8 ἰδίθραί. Τϑηθῃ- 
ἀυβ ᾳυοσὰδ εδί βϑῆϑι5 μπι8 ἴῃ Ὠἰδίοτβο ἱπίεγργεϊδίοης, οἴΐϑι 8 βἴα- 
ἴπεγα νε] 18, ργοομταίίΐοπε ηὐδήδαι αἰυὶπά δος ἶδ56, αἱ Ὠἰδίογιε {1108 
Υ Τὶ οατὰ Ν. Τ. σοοποιηϊὰ ον θη δεθαὶ εἴ τηδρὴᾶ 5ἰ τ} το, ἘἙὰς 
δΐτὰ Ἠδματ εἰ [β8Π]68}}18 τεβ, νἱΐϑιν, ἔου τ διΏ, [ἴα ἔι1556 πηοάεγαίαῃι 
ευπ, υἱ 118, ἰδτηαυλπι ἰΔΌ0}18, ἱπυργθϑδα τ δβϑϑοὶ γα ίοη 5 υάαίοι 
ΤΟ] ΙΟΥΐΪ ΘΕΒΒΌΓΕΘ δ᾽ τ Ϊ]δογυτω οἵ δαυγηυγαιϊο ; ἤδα ἰρίαΓ ἕδος ἰΐᾷ 
6886, ἴαῃς ῥΓΟρίογεδ ὨΟΡΆΓΕ διιβίϊ 688, ὨᾺ ΠΟ ὉΏΛΠ 6386 ὨΔΥΓΑ(Ϊ ΟὨ 8 
Μοραίς: βοηβυτῃ: δαρατα γερετὶξ πἰϊμηι, τ ομπὶ Ἰηαίτα 6 βαναεὶἰϊά 
ὀτρεὶε Μὐταλαηιιδ: ἔμὶ ἐἰἰο δετυα, οεἴ. ) ΝΝεαιιο ἱρίίαν Ῥαιΐυ8, συ πὶ 
Ὠἰδίογίδηχ Μοβαϊοδῃ οιτὴ υἰγίυβ4ιε ἔδι15 τα] ρ] ἢ ἶ8 οοηςοηαϊῖ, βασιβιιπι 
᾿ἀυρίϊοθπι ἴῃ ἐδπὶ Ππαγγαί:οηθι ᾿πηρμογί888 οχ δι τηδηάιιβ οί, φυδηὰο- 
4υϊάοην, αἴ ἀοἰη νἹ ἀθὈηι8, υἱτγίυϑαμα Γεὶ δἰ πε ἐμαίποηι ἰαιζατα οορὶ- 
1λ886 νἱάδίυΓ. Ἶ 

Ουτὰ νεσοὸ Ῥαυΐυβ Ἠδράγαιη οἱ ϑαγδι ἔυ 856 ἀοοσεῖ ἀυπαγυπι διαθή- 
κὼν τύπους, ἰἸὰ Ὡοη ἴϊὰ ἰῃϊεγρτγείαηάυπι, οδῖ, αυδϑὶ 1Π γα) Ὠϊϑιοτὶα 
ΤΌ] γα πλ το] ρ οπΐ8 ΟΠ γϑιἰδηςβ, Φυάαϊσατὰ ΠΠ8πὶ δἰαυδπάο ὄνεῦ- 
ΒΌΤΕ6, δἰρἑ βοδι!οπθὰ ἴδπλ ὨαὈιοτῖζ ; οὗτῃ ἃ ἰδηΐϊυμ σοηϊοπήεγο 
ν᾽ ἀεδίιγ Αροβίοϊυ8, Ὡδγγαι σηθτα Μοβδίοδμ ἰμδίρηὶ φἰηι ἐξέμαϊπα οὰπὶ 
τε] ρίοη 8. Ῥαγηναϊαιίοης 6556 σοη)πηοίαπη, δήἀδοαθα δρ ϊδαϊ μηδ ἤδης 
αὐτὰ ἢΠἃ οοπιρατατὶ ροβθ6. Ἦδης οοπυεπὶεπέϊαπι Ῥαυϊαπ ἰἀπίαμ- 
τηοάο ἱἰηάϊήοαγε νο]υΐββα, ἤθη, ογεο, περδνεσγίς, Ἰθοι δ ὀρτερὶ 
Κορρὶϊ οὈὐβεγναίἰοπἰδυ8, αυΐϊθυ8 ἤος ἅπυπὶ δήάδγα ποἱυἷβ ᾿ἰσεαὶ, 5 
Ῥαιΐυθ 6χ Ὠἰδίοτιἃ Μοβαϊςἂ αγριπιοπέμηι ρεῖεσα νοΪιιδθεῖ, αυο χσεὶΐ- 
Βἰοηεῖῃ δυάδίεδη πιεγὃ ἃ Οἢγβιδηὰ ἔγασΐδη οἵ νϑ]αἱἱ ἐχιυγυαἴδπι 
6886, οΕΠϊοεγαῖ, ποη ἰδηΐυτῃ ρέγαυδτιῃ ἔγ ρἀα ἔμἰδδεῖ ἤος αἀγφμηιθη- 
ἔϊρη, δεα οεο! 15861 εἰΐδη, ορίπογ, Ἀροβίοϊυβ οδιιξὰ." 
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ΒΟΣΡῈΓ ἤδη Γεηονεβ ἴα οδ)͵οοϊίοη ἀεαἀυοσοί ἔτοπι {16 ἐνερίγαξϊοη 
οὗ ἴῃ Αροβίϊε, πὰ ργονε ἴπδῖ ᾿ηϑρίγαϊίοη 15 δα 0} }}} Δρῃ] Δ Ὁ]6 ἴο 
ἐοινπρατίδον 88 ἴο αἀτριιπεεηέ; ἀὐκὶ δ ργοσαδθϑίβ, αἱ ἰδγρε, ἴο δϑῇονν (ῃδῖ 
51. Ρδυ] σου ποῖ ἱπίθηα ποτα ἴο δάορί πε σουγδα οὗ αγχμπιεπί Ὁ Ἰ 
ποοᾶ ηοΐ, ᾿ιοννενον, ἰηϊτούθυοα δὴν οἵ [ἷ8 τηδῖίοσ, βίης ἴμαΐ δά Ὀδοη 
δόπιοἀ Όγ δοιηβ οὗ (ἢ τηοβῖ ομηϊηεηΐ [ὨΟΓρσεΐεγθ, 88 ΒεΖα, (Ὰ]- 
νίη, ΗἩγρεγίιβ, δηα οἵ πο. οἰϊθα Ὀγ Βογρεν. ἢ 

ΤΠ6 Ἰοραγηθα (ομηπθηίδίον [ἤδη ὈΓΙΏρΡΒ ἔογννασαὰ ἃ ἀοβηϊίοη οὗ 
ἐγρὲ ρΡγοροθοὰ Ὦγ Ἐγηῃρϑίὶ [ηδίϊϊ, [πἰ. Ρ. Φ1]. ““ ϑυηΐ (γρί συ ραγα- 
τἰοη65, ἀποῖε ἃ ρεγβοηΐβ εἰ γτἰδιιθ Ν. Τ΄. δηιαυϊαίο, ἀοοιγῖδ, ἐαιίβ 
εἰ γε ρίοηθ ἰηϑὶρηΐδυ8, 7υἀεθ}8 ρο(ἰϑϑ᾽ υδπη Ἀγ ατο 8." Ηδ (ἤδη 
Ῥιοςσθεάβ ἔπι : ““ Νορασγὶ Ὠδαυΐζ, οὔλποῖι ἤδης Ῥδυ]} αἰἱδριϊαιἱοηθαι 
Δ]Ἰαυϊὰ οο]οτβ τΓαχίϑβϑα ἃ ᾿υἀδἰοἂ ᾿ηἰεΓρεοϊδηαὶ οοηδιείυαϊηο, ου)υ8 
ἴνεδς ὄγδαΐ σϑιο, υἵ μγεῦοσ δεηβϑιτη, 46 πῃ} ἐἑέεγαίεηι, ἀϊσοθαηΐ, ἰδηυεπὶ 
ἘΠαπλ οἱ νοϊαϊὶ σταοϊϊθιῃ, αἰΐιι8 δἰΐδιῃ αἰξίογ εἴ ῥἱϊηριίοῦ νοῦ }8 5. 8. 
ὀοητἰπεεὶ οχ δι πα γείαγ, αἵ τι} 18 Ἰος 8, 6 Ῥλέίοη 8}}15 416 βογίμίονῖ- 
θ08 Τυάαὶςο5 ρει τῖ8, ἀοουογαηι ΥἹ Γηρα, 46 ϑγπαρ. νεῖ. ρμᾶρ;, 678. 
8644. ϑιυγεπῆυ5β. Β. Κ. Ρ. 577. Ολγρζονυ. ἔχογοῖϊ, 5, ἰῃ ορ. δὰ Ηεῦτν. 
Ρδβδίτη, οἵ ὕγεβϑί. δὰ ἢ. ]. 

. ἊΑΒ δᾶς Ἰρίτιν γαϊοηθ, οἰδὶ Ραυϊυτα ἤθη Ἰοηρὸ οὔσ856 υἱαΐγαι, ο8- 
γεπάιτιπι ἴδιηθη βοαι]ὸ 68[, Π6 ΡΓῸ ᾿ἰβάίδι ὨδὈδδσι8 510} }ΠἸΌσϑνε, 40.685 
Τηυιὺπ ἱπίον 86 αἀἰϊβδξεσαηί. «“υάαϊοϊ δηΐτη Ὠοοσίογεβ, αυΐϊδυ8 Ἰοοΐβ 
ἢδος ἱπίεγργοίδηδὶ εἴ ρῥὨ]οδορβηαϊ! ἰογιηθοΐα δ ῃίδεγοηῖ, ἰἰϑάθπ 
ἀμρίϊοοηι δοηβιπὶ ΓΘ νετὰ 1Ώ6886, δχί δι δθδηζ, Ῥαυΐυδ νερὸ ὨΝ Ὠϊ5] 
᾿ηἰδιογίεε Μοθβαῖςε οοποοηϊοηέΐαπι οὐπ υἱγίυϑαθ6. ἔδι8 τε] οὨΐδ ἱηάϊ- 

ἘΞ 5εα ἴδ ἀἰαϊοραδ το ἢ Ὧ6 δυρροβοβ θεϊνεθη ἃ εν δηὰ Ῥαιι, 
ἴῃ νυ Ὠϊοῖ ([ἢ6 ΓΟΥΤΩΘΥ ΘΟΓΙΔΙΏΪΥ ἈρΡΡΘΔΓΒ ἴο ἤν Π6 Ὀεϑῖ οὗ {Π6 ἀγβι-» 
τηρηίΐ. 

1 Απὰ εο, οὗ οὖν Ἐπρ 58}) Οοτημηεηίαίογθ, Ὦγβ. ΟΠδηα εν, ὅγΚεθ, 
δῃηὰ Ὠοάά., νηΐϊοῆ Ια8ὲ τηθηιἰϊοηθὰ Ἰηϊογργείε ψυγὶοϑ τῆυ8: “41 
τοῦ α οἴμιθα ἴο ἐσχρ]αΐη το ΐ8 ραϑϑαρα ἰῃ 8ῖ. 0} 88 δὴ αἰέωδὶοἾ, ΤΑΙ ΟΡ 
(Βα δῇ ἀγρμπιθπὲ ; ἩΝοἢ ἔγδα5 ἴΐ ἔγου τοϑην ΟὈ͵ οἴ Ο8 δηὰ οι θ87- 
Τββιηθηΐβ ἴο ΨΨῃ]οἢ ἰζ πψου]ὰ οἵ πατυνίθα ματα ἀρρεαγεὰ ᾿ἰα]8. [δ ηΥ 
δου ὑτρϑ, {παῖ διιοἦ φίοδδος τὰ οὗ 11{1|6 ἱπηρογΐίδηςε, ᾿ϊ την θὲ βυΠὲὶ- 
οἰδης ἴο τερὶγυ, ἔπαξ (ΠΟῪ νεσα ταυοΐ ἴῃ ἴΠ6 ) νυν 5ἢ ἰαβῖθ, ἀηα [Παϊ να 
ΤΏΔΥ ΔΘΘΌΤΟ ΟὈΓΒΟΪνο8 παῖ (ῃ6 Αροδβὶῖθβ νγεῦε Ῥγεβδεγνθὰ ἔγοι ἢ ΔΗΥ͂ ' 
(Ὠὶπρ; ἰπ ΤΠδπλ ΠΟΙ νγὰ8 ποῖ ρϑγίεο ΠΥ ΔρΤ ΘΔ θΪ6 ἴο ἐλ ηιὶπα οὗ [ἠδ 
ϑριτι. -Οἡ ἴδε ῬΏΟΪΕ, 1 Θη ἰγοὶγ ἀρτοα νὴ ΜΡ. ΟΠαπάΪογ, [ἢαϊ {Π 15 
Ρδτίὶ οὗ ἴῃ6 Ερίϑι]6 νγὰδ ἤοΐ ἰηϊθπαρα ἴο χοῦς Οἢ γἰδεϊδηϊγ, Ὀμῖ ἴο 
ἐϊωείταξε ἴῃς αἰθεγοηῖ ρϑηϊυε οἵ ἐλαέ θὰ Ψυἀαίϑηι, αηἀ ἴο δίιονν {πδῖ 
ποῖ 8}1} (ἢ6 σαγπαὶ ἀεδοοησαηίβ οὗ ΑΌΣΘἤδι, Ὀὰΐ ἴπ6 δρὶτὶἐμαὶ οὔ- 
δρσίηρ; ΟὨἶΪγ, ὕγεγα ἐλεῖγβ, εῦεπ Δοσου ἱηρ ἴο (6 ῥγϊποὶρίεϑθ ψ ἰοἢ [ἢ 6 
ὅενα τΠ αι 86 Ϊνθ8 ΓΕ ΔΙ απο. 8.0 αἷϑο Ὦγ. Οννεὴ : “ Τηΐβ 8116- 
ξοτῖςα! γεϑβϑοηΐῃρ' γγὰ8 ποΐ ιϑεὰ ὈΥ̓ {π6 ΑΡοβίΐϊα γραγίίου δεν τὶ ἃ 
νίαν ἴο σοηνΐηοα {π6 Οαἱἰαίΐΐοπε, οΟ, 88 ΟΘεηπέϊίος, οοι]ὰ Ὀ6 "Ππ|16 
τηονεὰ ὉΥ διιοἢ ἃ πηοάςε οὗ αὐριπιεηίαιίοη ; Ὀὰυΐ ταῖθοῦ (0 σοηβυῖ6 
ἴνονε ἱμααϊσίησ τεαϊοῖς νου οπάδανοιγοί τὸ ρεγνογῖ ἴπαπι, δηὸ ἢ 
ποτ {Π|59 νὰν οὗ γδαδοηΐῃς ἯΥΆ8 ἔτη 1 δ σΟΠΟ] 5ῖνθ.᾽" : 

“ Χ: 
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εἴ. Ηδδίίυν ἰκίζαν Ἰοοὶ πορίτὶ ἐχίογπιοιν, ὕκάαΐομπι αἰχογῖη, ἰηἴεγς 
ἘἈιϊιπηὶ, Ολγμέϊαπωιν οἴ Ῥαυΐο ἀϊρησιῃ. 

- Ομ) νεσῸ ἴῃ οὐ) Δ] εβρογίεθ ἰηϊεγρτγείδιίοηθ {τὰ ἰῃ ῥυπλὶ8. οσρὶ- 
δνὶ! ἀοδοδηΐ, ηἰτηΐ γι. 

1, ΕΔ οοητἰποεὶ ἀϊδυιη Γογυηὶ δἰ πα Ποῖα ; 
4. δι δἰ "Πα θπι ταπτιι ἐς ρατίε δρεοϊλη πὰ 6886 ; 
8. Εχ τεῦιι δά ιηοι8 (περιστάσεσι) ἰηϊε! ἰρεπάμπι 6686, φμαηαπι 

Ῥατϑ μοῖ᾿βϑδϊ(αἰη) δἰ( δρεθοϊδηδ ; 
Ηως ἱρίτυν τπΔ, ἰῃ 8Δ]Πἐμοτῖε ἰμϊεγργείαιίοης ἰεμδινάα, ραυςΐ5 Ἔἐχρ!!- 

ΘΠλιΙ8, 
Επ αυϊάσοπλ, φυδτιπι Γογα τ δἰ πε ἐμά. Ὠΐς οἰξ οὈδεγνδηάβδ, ποη οϑέ 

Αἰθιοῖε ἀΐςῖυ, ἵμδο βαυϊὸ [ἃ ανϊάθηίογ δἱρβηϊβοδηΐθ. αἰ τεϊ ρίοπα 
δ] Ἰοοὶ Μοραϊςὰ, δαἀπιοάυτῃ τηοϊεβδία 1118, ΘΟ ΓΙῸΣ δον }}8. ΣΩΌ]ΪΟΓ 
οοοαϊτοπὶς ἤαραγα. Ηδὸ ἱρί(υγ εβὶ σοιηρδγαι: ου β υἱβ, αἴ, δἰσμέξ Ἢ 
δεγυά ἐ{ 4 “όταλαπιὶ παεοοδαπίμν δογυὶ, ἑία τοϊσὶο δοδαϊεα αὐ ϑδίπαπι 
“ποηΐέέηι ἱπείϊέμέο, υοἱμίϊ ιαίον ϑεγυογμηι εἰς παδοηάα, ἱ. 6. 5:0ϊ δἀαϊοιΐθ 
τηο]οϑίογυτ οὐβεγναί: οηοτα εἰϊυστη ᾿π]αηραῖ ἱπρδητια ναὸ ΑὈΓΑΠδηνὶ 
ἌΧΟΣ ὅδγὰ ουτὰ τοὶ ἐζίοη οοπίοηαϊςυν ΟὨΓΙϑι δηλ δὰϊ οσυἰΐοτοθ δΌ δος 
ἰδησιδη) [6ρ}8 δογνϊἶο ἰῃ ᾿ἰογίαἴεπι νπαϊοδηίθ : 409 ΘοΣρΑΓβίΐϊο ᾿ΐα 
ἣἰηφιϊ τ : δίομέξ ἑήφεπάα ἐπχεπκογαῆε ὁταὶ πιαίον ϑάτα, ἰξα ἐϊδετοταπι 
'“ποικίπιπι υοἰκέϊ ρεπὶ τὶς οεἰ (ἠτιξέδαπα τεϊϊαὶο, 1. ε. Ὦυ}8 τεϊ ζίοηΐα 
Βοηεῆοίο ὨΪ] ναϊεῖ αρυὰ ΟὨγ δἰἴαποδ εχ Μοραΐςβ. 

ϑεοιπάα, αἰδῆι εχ Μοτὶ αἰβθεγίδιί μα ροβιιΐτηυς, γοριΐα, ἀυδγυτ 
ΤΟΤΌτΩ δἰ τ} Ποῦ ἴῃ δ] ερογίδ ἰδηίυπι ἐς ρατίε ϑρεοϊδηάδιῃ 6896; 
111 ἱρίιυν τέρα ἤδο μοιἱεϑέθηυτι οαυδὰ ηἰιἰαγ, αυοὰ ἀσδ Γο8, 
δοοῦηλ ΤοΟἸ]αῖεο, πυπαηυδπὶ ἔδγα δ] ἰηνίοοιι [8 δἷηΐ βία ΐ 65, αἱ ἢ] 
ομμηΐηο αἰθογεραηί ἀϊβογθηί βαϊ ἰηϊογοῖῖ, αυοάφυε δὐοίον, 1188 
768 ΟΠ εΓΘη8, οἰ ποῖ ΘΟΓΌ ΠΣ »αγίες ᾿ΟὨἰΘΠάοσα δεοιπ ἱπυϊοθῶλ τὸ- 
}υῖδδοαε, Ὠδυὰ δἷξ ἐχ δε ϊσαδηᾶι, 

Ουοά ἰογίΐα Ἰοχ ργεοὶριῖ, ἐς τεδεις ααἀγμποιὶὲς ἰητε] Προ πἀ πη 6866, 
ᾳυεφθηδιὴ Ἰ]ΕρΌΥΙΒ ρδΓγ5 ἰη ἐπίογργοι Ἰ ΟῊ6 ΡΟ  βδ πτῖτὰ 8} ἐρεοίδινδ ; 
ῥά ἰρίτων οὐχ 4}10ϊ, πὸ ὨοβίτῸ εἴδη) Ἰοςο, παδεῖ ἈΙΪΩυλΙ σΒυο- 
ποῖω : μοϊοβῖ δηΐῃ ραγε πι}}05 Δ] σοχίθ ργαεῖραα Ὀἰατίδω οοπεϊϊται!, 
Ταῦυ8 δἀϊιαποιΐβ ἡ )} ἀςδοίομιϊ δι18, υἰγὰ δάανγαηι ἀματμῆι αἱϊ υἱτὶ 
Ῥγεοδγεηάδ. 

Αίέεγα ταῖϊο δδῷ δαρδὶ υἱοῦ, υἱ Ῥαδιλὺθ ἐοοεδῖ, ΘΑ δἱμὶ- 
}οη) ἔαίδββο γε] υἱοινΐ Ομ δι ἰδηερ, Ψυἀαΐοα νόγο Ἡδρδιαπι, φισέφρας 
Βυψα9. ργοΐθβ φεγοίέϊβ βαεϑεῖ δσοῃαϊτ ομΐβ, {ΠΠ} 8 δυιίθηι ἐΐδεγα, Ηδης 
ΘΟ ρΑΣΑ Ομ ραγῖθπ), 406 δὰ δδεγέαίἑς ποι Ποῖ Γεθ, οοα- 
“Ῥηδηάδηί ἀϊοίΐα, νβ. 64. ΑὈΣΑἤδιηΟ ἀπὸ ὑμεγίηὶ Αἰϊὲ, αἴεν ἐκ παιδίσκης, 
ἐξ ἐλευθέρας αἰΐεν; να. 94. υὐὶ τεϊϊρίο Φυάαίοα, δά τηοῃΐειβ δ - 
τίου ἐπεί ει8, εἰς δουλείαν γεννᾶν ἀἰοί(ιν, ἀφὺὸ 8δρ αρδτα ; ἰΐεπι 
ΤΟΥ. τλ δουλεύει», νϑ8. 25. ακίᾳ6 ν8. Φ6, ἡ ἐλευθέρα ἐστι μητήρ ἡμῶν, 
(ΟΠ δι ἰΒθογα); νϑ. 80. υδὶ ἡ παιδέσκης (τεϊρἰοηίβ αὐείοι: 
ἀπη|Άρ0)}, ἰΐεγα ορροπίϊαν τῇ ἐλευθέρᾳ, (Γοϊ χιοηε Οἰμεὶσιϊαιδοδο 
οἰφηϊβοδηι); ΟΠ τ οζἰδπὶ ργύεγεα αἀἰοσυπίηγ, νθ. 81. οὐκ παιδέσκῃης 
τέκκα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας; ἢτιδ ρΟΙΤῸ Γεϊεγεπάυῃ εδί, σαρ. ὅ. ὀχοῖ- 
οἴυμι; νἱάα ἀεηΐαιο ποϊδία δα οαρ. 8, 86. 

Ἐδιΐο αἰέεγα οοπνοηξδηιἷδε ἰεγιηϊοιτ, (ἰογ τ; οοτϊηρατἀϊ οὨἐ8), 
ἐϊα οοπείίταϊ, αἱ μδὸς ΑΛ οἷζ ϑοηιϊοηιίδ : δου Ἰδηαεὶ κατὰ σάρκα, 
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ΡῬιοογεδίυδ εἴ, ᾿ἰδαΐοιι διιίΐεμη διὰ τῆς ἐπαγγελίας, ἰία Φυΐιίὶ Β]}1} 
1δηζπὶ δυηΐ κατὰ σάρκα. (Ὠγἰδ[ἰαηὶ νεῖο διὰ τῆς ἐπαγγελίας, 
Ηδης οοιϊηραγδίϊοηΐβ ραγίθπι, αιιὰ σάρξ εἰ ἐπαγγελία 5ἰδὶ ἰηνίοοπι 
ορροπυηΐαν, ἰη ᾿υ}υ8 αἰ ορονῖε ἐχρὶ σδίίοπς πο ἰτηὸὃ 6656 περ} 1» 

. δειάδῃ, ἀϊοογία ἀοοσεῖ ἡΠαγυτῃ ποίου τποιῖϊο, 4υξὲ οἱ ἐγεαιθη- 
(ἴυ8 Β(, εἴ τΔ)ΟΓα οἰ Ὼ Εἰ ρμδβὶ, φυδηὶ αἱ οὐὐέεγ εατὰ εἴ αὐδφμε οπιπὲ 
ποοδεεϊίαίε, λοίατη ο856, δα ϑιϊτηδηθμη1 δἷζ. 

ΔΡρΡυδηςα.᾿" 
ΕἾΔΑ γ, [Π6 Ἰεαγπεὰ Οοιητηθηϊδίονῦ ρίνοβ ἰἢα Ὁ]]οννηρ, συσ- 

τοιχία, ΟΥ βοειηβ οὗ {86 σογγεϑροηάεηοθ, "" Α. ΓὮβ 716 ν.8 ἃξε 26 - 
υἱΐε, 885 (6 οβερμγίηρ; οὗ ΗδρᾺΓΣ ννᾶ8 δεγυϊϊ6. ΒΒ. ἼΠ6 «ζενν8 ΔῈ 5088 
κατὰ σάρκα, 88 ἰ5ῃχ)Δ 61 ννὰβ κατὰ σάρκα. Α. ὈὨτίβι Δ 8 γα ἔλθ}, ἂ5 
ἴῃς οβδβργίηρ οὗ ϑαγδὶι νγὰ8 ὕγεθ. Ἐ. ΟΠ βϑίϊδηβ ΔΓ 808 διὰ τῆς 
ἐπαγγελίας, 8ἃ5 ἴδαδο ννῶ8 διὰ τῆς ἐπαγγελίας. ΟΥ, 1 α Τείεγ. 
606 ἴο {Π6 ἱπηδρα οὔ “ποέλογ, ἰἴιμ8. Α. Τα 7ενν βῃ τεϊ!ρίοη 8, 
Ἰκε Ηδραγ, (6 τοί οὺ οὗ δοἷανεβ. ἅ, ΤμῈ ΟΠ γἰδιίδη το] ρίοη, {Κα 
ΒΑΓΔἢ, 8 ([ἢ6 τηοῖδ εν οἵ ἃ ἔγεα ροβίθγ γ. 

"Ατινὰ ἔστιν ἀλληγορούμενα ΒΟΙΡΕΓ ΓΕΏΔΕΙΒ : “ {686 [ΠΡ ΤΩΑΥ͂ 
[8 ὀχοο  πΕΥ δοοοιητηοάδίεἀ ἴο ΟΌΓ οαυ86." Απὰ [6 οοτΏρδγοβ (Π6 
ῬὮΓΣΑΒ68 ὅς ἐστι τύπος τοῦ μέλλοντος, ἈοΏ. 5, 14. ἅ ἐστι σκία τῶν 
μελλόντων», Οοϊ. 9, 17. 

ἸΥΒεῖθοσῦ ἴῃ6 αὗται Ὀ6 τοΐοττοα ἰο {π6 ἔννο πιοέλετα (νἱ1 ἢ ΟἿ τυ 9. 
δηα γηοϑῖ (ομηοηϊδίο ϑ), ΟΣ ἴο {ΠπῸ {700 οοτοηδηῖθ, ἰΐ οομε8 ἴο ἴἢ6 
δ81ὴ6 (ΠΊρ;. ; 

44. εἰς δουλείαν γεννῶσα. ὮΪΒ 18 ΟἾΪΥ 8η δοζσοια- 
τηοάἀαίση ἰο (Π6 πιοίδροσ ὈΥ Ὑἢϊο [86 σονοηδῆῃΐ 
18 σοηϑίἀογε ὑηάεσ (ἢ6 πὰρ οὗ ἃ τπηοίμογ, Το 
δ6Ώ56 15 80 Π ΟῚ 6 1] οἸοας, ἔτοσῃ {πΠ6 ἄρονο δῃποίδιοῃ. 

95. τὸ γὰρ ἴΑγαρ, Σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ᾿Δραβίᾳ, 
ἼΤΠ686 ψογάβ8, ψ Ὠοἢ πᾶν ηοί ἃ Π{π|6 Ἔοχογοιϊδοά {ἢ 6 
δδυ]ογ (πη ηδηϊαίοῦβ, ΔῈ ὈγῪ Βοπίίου (Ερ. ἴο ΜΊ. 
96.),. Κυβίογ, δῃηὰ ψδίἽοκη. (ϑοῖιο]. 1, 867.) ργοροβοὰ 
ἴο Ὀ6 σδῃςο θα, 48 ἃ τὭΘγα οἷοββ: δηα (6 ψου]ά 
τεδὰ τῇ δὲ Ἄγαρ συστοιχεῖ ἡ νῦν ᾿Ιεροσολήμ. Βυϊ {Π18 
18 ἴοο τηΠ6ἢ ἰη ἐδ 5]45Π1ηῥρ᾽ τηδῆποῦ οὗ (6. ἤγεοί-Π6η- 
οῃεά (τς ἴο ρΡ΄θ886 δὴν βορεγ- πη θα δοδοΐαγ, ΟΣ 
86 Γοι 5 Τ οοϊορίδη. {115 βϑι8Πο]δης, ν ἢ Ὗ οἱ ἢ, Οδρ6!!}., 
δοΠη ας, Κορρα, δὰ Βοῖροσ, ἴο {σον {686 ψγοΓΒ 
Ἰηἴο ἃ ρδγθῃς 68,8 : δηά {Π6η {86 σοπμοη γοδαϊηρ' 
1] γ᾽ οἷα ἃ 5686 ποΐ 6856} 014} Υ ἠϊθθιεηΐ ἴτοιι. (Πδὲ 
ργοδιιοσθὰ Ὀγ Βθῃιογ᾽ 5 οοπ]θοίιγθ. Ὁ ἢ γοϑρθοί ἰο 
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{π6 ἑπέονργοίαέϊοπ οὗ [ῃ6 νοτά5, ἰμϑγὰ 18 {π||6 ἀουδὶ 
δυΐ (ῃδιὶ {πΠ6 ἔτ οπα ἰ9 {αὶ νῇ οί. τνὰ8 ἢγϑί ργο- 
Ρουπάρά Ὀγ (Ἰγγ8., Τπϑορῆγ!. (οι οη. ΤΙ δοάοτοί, 
Δη4. οἰδοῖβ οὗ τ δπείθης (οιηπιθηίϊδίογβ, 4.50, οὗ 
1(Π6 τηοάθγη8, ὈῪ ἔγδϑιμ., (ρ6}}]., (γε!!., (οηϑίδηϊ., 
1,6 (ἸΙοες, Ηξϑουϑ, ατδθα, ὁϊεαι,, Ι... Μογῃο, Βο- 
σπᾶγί, Κορροα, δείεθυβ., Εοβθηηι., Βογρογ, δπά .[848- 
ΡΪ8, ΚΟ υπάογβίδηα τὸ ΓΑ γαρ 8 ποΐ {Π6 παπὶθ οὗ 
{Π6 Ὀοηά-οπιαη Ηδᾶρσαγ, ας ἴΠ6 Αταδὶσ ψογὰ ἢα- 
ξαγ, Μ]ΝΟΪ. δ᾽ σ. 1 Ε68 ἃ τοςκ, οὐ γοοΐῳ πιοιπέαϊπ, ὈΥ͂ 
ψηϊσἢ πᾶπιὸ Μοιιηὶ ϑίηδὶ ννᾶ8 σδ]] εἀ κατ᾽ ἐξοχὴν, ἃ8 
Αἰῆθη9 ν8 οδἰἱοα ἄστυ: Ἐοπιο, εγὸδ; δπὰ (ὐοηβίδη- 
Ππορία δίδου, (1. 6. εἰς τὴν πόλι. Απα {Ππδὶ 
ϑΙΏΔΙ 18 ἃ ΝΘΓῪ ΓΤΌΟΚΥ δηῃά βἰοῦν τηουηίδίη 15 [65{1Π64 
ὈΥ ἔγανϑι]ογβ. ὅο Βο]οη. Οὔ88. [,.ὄ 2. ῥ. 801. (οἰ64 
Ὀγ Βοῖοι). οσὰπιὶ Δα τη η 18 ν ΓΕ 6 ΠΊ ρΟΓνΘΗ 556 188, 
ἀυ ΓΙ βϑί παι βαχι ἀδργοῃ θη! πη8 ἔθυε ὶ οοΪογίβ. 
Τὴ 6 856η86 Μ}}} [Πογοΐογα ὃ (8: “Νον (ἰὸγ βυςῆ, 
[Π1πῖ, 5 τη6 ἴογοθ οἵ γὰρ) Ηδρὰγ ἴῃ Αγάθῖα (ἰπ 
(η6 Αγαῦδῖς ἰᾶπσιδρθ) δὶ σηὶος ϑιπαὶ," 1. 6. 18. 16 
ὨδπιΘ σίνοη ἰο Μουηΐ δίηαι. ὋΓῆδὶ 10 ΓΡΑΠῪ θοΓα 
{πᾶ Ὡϑιηθ ΒοΥρΟῸΓ {Πῖη ΚΒ 15 ποὶ »γουδά ; {Ποιιρὶ]ι ἢ 6 
Δ πη)118 (Π81 1 18. ΠΙΡΏΪΥ ργοῦαῦθ. Ὑδῖ ϑυςἢ 18 σέ- 
ἐδείοά τ 41} τ[ἢ6 δητθης (οιμηηδηίδίοῦβ, 8η4 68ρ6- 
ΟΙ4}}γ (ἾΓΥ8., ΠΙΠ]86 1 ἃ παῖνα οἵ ἴῃς Εαβί. Απὰ 
ἴ 8 σοηῆτιηρα ὈΥ̓͂ ΠΠΔΠΥ τηοήογη ΤΊΆνο ογβ, 88 
Ηδιᾶαηῆὶ 80, Βυϑοϊίηρ. 1 εβογ. Αβίβ, Ρ. 5ὅ80ὁ.0 Τῆυς 
αἶἰδο ΕἸ ΠαμᾶΓ 18 (16 πα] ρίνθη ἴὸ {ἰ|6Ὲ σαρ!α] οἵ 
Αγδδῖα Ῥείγϑδ. 
ΤΠ γὰρ, 1 πηυϑὲ θ6 ορβογνοά, ἄοθβϑ ηοΐ 5 5 

7ον, Ῥυϊ ποιὺ: ἴον 1Π6 Αροβί6. ἱηίοπάθαά ἢο ἀγρει- 
φηοηΐ, Ὀὰξ ΟΪΥ δὴ ἐἐμδίγαέϊοη. 
ΤΠ ποχὶ ψοσά, συστοιχεῖ δὴ τῇ νῦν Ἱερουσαλὴμ, 

δουλεύει δὲ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς ἃτα οχρίαϊηοαὰ ὮΥ 
16 ὑεϑῖ Ἰηϊογργεῖθιβ; “Βυϊ (8 Ηδρσαγ σογγοβροηάβ 
ἴο, 18 81:0}118΄ ἴο ΖΦογυβαίθη), 48 1 ΠΟῪ 18, ψ ἢ ςἢ, τῇ 
᾿ογ οὨ] άγθη ([. 6. δῦ πῃ] 18η18) 18 ἴῃ θοπάδρο.᾽ 
ΤῊΙ5 86η86 Οὗ συστοιχεῖν ᾿)Δ8 θ66η ρτγονϑά ὃν Βδρῇεὶ 
Ον5.. Ροϊ. Τῆυ5 ΡοΐγὈ. 1402. καὶ τὰ λοιπὰ ἦν τούτοις 
ὀωοία καὶ σύστοιχα.. Βγ {116 τέκνων τηοβὲ (οπιπιδηἰδίοῦβ 
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Ὁπάἀογβίδηάα (αηα, 1 {ΠῚ}, ΤΠ) [5 ἐπλαδέέαηπέδ. 
Απὰ {ΠΘΥ ποίοα 8ἃ δἰτηῖϊαγ 86 οὗὁἨ (6 Ηδρτγ. ἸΔ ἴῃ 
Ο6η. 28. 11. 2 (ἤτγοῃ. 25, 18. Ρ5. 149, 4. Βαυϊ {Π6 γῪ 
τρις θοιέθυ ἤᾶνο δαἀπςοα [Κ6.19, 48. νΏΘΓΕ 1 15 
αἶδο 8414 οὔ ΨΦογιιβαίϑιη, ἐδαφιοῦσι σε, καὶ τὰ τέκνα σου 
ἐν σοι, νν ἢ]οἢ ραββᾶρα ἰηἀερα (ἢ68 ΑΡρΟΒΕ]86 πᾶν ἤᾶνθ 
᾿)δἀ ἴῃ πτηὰ. 

26. ἡ. δὲ ἄνω Ἱἱερουσαλὴμ, ἐλευθέρα ἐστὶν, ἥτις ἐστὶ 
μήτηρ πάντων ἡμών. Οἡ [ἢ6 5εη86 οὗ {π686 ψοτγαϑ 
ΟοπιηηγοηϊαίοΓβ ἄγ αἰν! 46 ἴῃ ορὶπίοη. Πα οδιοῖ 
1ητοΓριούδι 0 η8, ἢ] οἢ ἅγα 70μ7) ἰῺ ὨυΠΌΘΓ, 1 51|4}} 
{ἢ ἀοίλι! ἴτοπὶ Βουραγ. 1. “δοῆθ (οιηπιοηίδίοι 8 
πη ἠογϑίαπαὰ {Ππ| ψογὰς οἵ “ομπέ ϑίπαὶ, ἃ ραγί οἵ 
26 γυβδ]6πὶ διἰπἰοα Βίρῃθγ {Πδη {Π6 γοϑί, δηά οἽγϑοίθα 
οὔ (86 τηοιηΐ οὗὁἨ {δὲ ἤἢδιηὴ6. δὸ 1.. γι Γηρα, ΜΠ|]Π, 
ἘΠΞΠοσ, δια οἴπογβ. ὁ. ϑοιηθ, 8ἃ85 δι, Τϑοηςκ, δὰ 
Μιίο 46115 ἰάΚα {Π||8 οὗἨ οἱά «“εγιδαίοπι ἴῃ {Π6 {ἰπ|6 οὗ 
ΜεϊομίΖαάθο. 8. Οἰδογβ, 88 δομοοίίρ. ν᾽ 8115, Οδογ- 
Πδι5, Μοιβοῆθη, ΓΘ]]ογ, ζς., αἶα 1 οὗ {Π6. Ολγὶ8- 
ἐΐαη ΟΠαωγοῖ, (λ6 Θσοηοιηγ οἵ ἐλε Νειυ 1 εξαηιοηέ. ΓῺΘ 
“2υμνίἢ ἀρ α τηοβῦ σομητηοη ΟρΙΙΟἢ 15, {αὶ 1 8 σὩ:Εἔαβ 
{π6 λεαυθηέν ὕεγιδαίοηι. [6 ἤγβι ἰηϊογργοίδιίοῃ, 
8ἃ8 Κορρο δῃὰ Βογρόγ οὔῦβεινβ, 18 τς Υ]Υ ὑΠίΘΉΔΌ]6 : 
ἴοσ τῃ6 Ατχ διηδιίςσα σαπηοῦ ὃ6 Ορροββὰ ἰοσ (ἢ6 νῦν 
Ἱἱερουσαλὴμ,, βϑῖησα [ἢ 6 ̓πῃηδυ!8η8 οὗ (6 Ιοψεγ ἰονη 
ψΟΓΘ ΘαΌΆ}}γΥ οἰ Ζο8 Μ 1} {Π᾿ο86 οὗ {116 ΗΕ. 1116 
Β6σοη0, {Ποιιρ}} 10 Π)ΔΥ βθοῖῃ ἰὸ 06 ἀείδηαδα δγ 1} 6 
μὸν θοὸν οὗ 13. δ4. οἰϊεα δὖ νϑσγ. 97.. γαῖ 15 ρτονϑά 
Υ Βογροῦ ἰο δ6 υἱέεοιγ ἀπίσυπαθά, ἀπα ἜΒΡΘΟΙΔΠ]Ὺ 88 

1015 δ νᾶτίδησα ψιτ (Π)6 σοηϊοχί, ἴῃ ΜΠΙΟΠ ποῖ {Π6 
απίϊοηέ οογιδαίοπι, Ὀὰϊ 16 ἐοοποηῖῳ οὔ Λίφιυ Οουο- 
πιαηέ ἰδ ορροβϑὰά ἴο {π6 Μοβαῖς [ᾶν. “ΓΒ ὰγ Βουι- 
σοῦ, Ἅὸ οὗὨ {π6 νὸ ἰ48[ 1ῃοΓριθίδι!Οἢ 5 ΡΓϑΐθγϑ {Π6 
ἔογθγ, ἔοσ ὕνο γϑᾶβοῆϑ; 1. Ὀθοδιι88 (ἢ6 ἤράνθη! γΥ 
“ΘΓιιβαϊ θη οΔ ἢ ΒΟΔΓΟΘΙΥ θ6 (Ὠοιρἢς ἃ βϑυ1{80]6 ορρο- 
βἰῖ6 ἴἰο [Π6 Μοβαῖς ἍἽὁδοοῇοιῃν ; 8ιη686 (ῃ6 Ρυγροβα οὗ 
(Π6 Αροβίϊβ 18, ἴο 5Π0 7 {Π6 ΒΌΡΘΙΙΟΓ ΘΧΟΘ ]Θηςα οὗ 

Ἐ Βογρον, Ψἱ} τ 1688 ργο Δ Ὀἢ ]γ, (Ὠἰηκ8 ἰτ τῆδῪ τγεῖθ τὸ {6 
5} ΠΥ ἀπ ἀοροηάοπί ἰοννῃδ. 
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(ἢ Ομγιδιίδη το  σίοη 88 οοιηρατγο ψἱἢ (Π6 Ψ}Θν ἢ ; 
ᾧ, [Π6 Ῥτορἤθου οἵ [3614} 85 ποιίηρ' γϑϑρθοίηρ; {ΠπΔ 
ἠεαυοπέν 6τγυϑαίθτῃ ; οὐ {Π6 σΟΒΕΓΑΓΥ {Π6Γ6 18 Ω0 ΑἸ - 
βου γ, 1Ε 6 υηἀεογϑίδπα 11 οὐ {πΠ6 σοοοῃοιῃῦ οὗ {Π6 
Νοὸὺῖὺν (ονεπαηῖ. [ὁδηποί δι δβ5ϑαπὶ ἴο (Π6 Ορ!ηϊοῦ 
οὗ 1Π6 Ιεαγτηδα (οιηπηδηίδίογ, δϑρθοία! !ν 85 ἰἴ 18 80}-- 
Ρογίθα ὈγῪ {6 δι μοῦ οὗ Οἤγγβ. δηὰ {πῸ οἴ ῦ 
Οτόοκ Οοιππιοηϊδίοτα Ἐ (10 ν]ιοῖη, πονονογ, [Ὁ 15 
βίγαηρ Βοιρογ τη Κ68 ΠῸ γείθγθηςσθ). Ὑδὲ {π6 {π|γά 
δηἃ ἐουγίῃ πιᾶγ, 1 τ] ηΚ, θ6 υηϊοα : ἔογ 1 δε6 ῃἠοὶ 
ον 6 σδη υὐάεογϑίδη [η6 ἀδραυοηῖν σογιδαΐοπι οἰ ΠΟΥ - 
186 (ἤδη οὗἨ[η6 αοβρεὶ Π᾿ϑρθηβδίοη, ἃ5 ἴῃ 6 ΘΑΓΓΝΪΥ 
ογυβαίθηι γοριθβθηϊβά {(ἢ6 οἷά. 

Βοῖρεγ δα (868 οσοαβίοῃ ἴο ἱπουϊοαία δὴ Ηοῖ- 
τηθηδυτοα] σδηοη (αῦονα 8] Δρρ! σα ἷα 1η δὲ. Ῥαυ] 
ψΥ[ἢρ5}, 1 ἜΒρϑοία! ν δἰιοηαΐηρ (ο (Π6 ἔοτοα οἴ ρρο- 

᾿ δὲξθ (6 Γπ18, 1. 6. δΔοσοιηιηοάαιηρ' (Π6 Ἰηἰεγρτοίδιοη οὗ 
ΟΠΘ ΟρΡΡοβίίβ ἴο {πὲ οὗ (6 οἰδοσ, βίης ἤθη Ψ6 
ἤανα δϑοογίδ θα ἰἢ6 5686 οὔθ, ἷὸ τῇδ θ6 διιγα οἵ 
{πΠ6 οἔμαγσ. ““ Τῆυϑ (σοπίϊηυθ68 Π6) {Π6 Αφροβίία δά 
8814 τὲ ΗδΡΆΓ σοΟΥΓΟΒΡΟἢ 8 ἰο Δηα 15 1Κ6 [ἢ6. ργθ- 
βοηΐς Ζεγυβαίθιη, πϑιηοῖυ, ἰἢ6 «96 ν}5}} ΟΘΟΟΠΟΙΥΥ͂, Οὗ 
ον Ἰ5ἢ βίαί 8ι0])6οῖ ἰο (Π6 Μοβαίς 1δν. ἯἮδς μαά 
Ορροβαα δαγδῇ, (6 ἔγθ νἱδ οὐ Αὔγδμδι, ἴο Ηδρᾶτγ, 
δΔηα ἔῸγ ἐῤὲδ τεδβοη, ἰμδί ἢ6 τρὴς ϑῆον (πὶ [ἢ6 
ἰογίυπμεβ οἵ οἴμοι ψοπδη ψογα, 50 ἴο βρϑᾶκ, (ἢ6 
Πηδσ68 οὗ (Ὠΐηρβ ὁρροβί(ε. Ῥπογοίοσα {πὸ Ἔχ ργαββίοῃ 

ἈΞ Ήδῃοε ᾿ἴ νου] ἀρρϑαν (δὶ πὶ ἴπ6 ργεϑεηΐ ολβθ, 88 νρὲὶ] 895 ἢ ἃ 
τπουβδηά οἰ οΓ5, ἰδατηἷπρ' ἀπ δουιζθηθδβ πᾶν θεθη ἐχρεπάεὰ τὸ ᾿π|ὶε 
ῬΌΓΡΟΞβΘ, β8ϊη66, δ Ϊαϑῖ οὗἉ 4], νγα γα φοωρεϊ δά ἴο δι γδοθ ἰῃ6 πεορὲ 
απίϊενέ ορμἱπίοη, 6 ΠΊΔΥ͂ Τεϑῖ δϑϑυγε, [ἢδϊ [86 βαρϑοὶυ δηὰ ογυάὶ- 
[ἴοη Ἔχογοῖθοα ἴῃ δυρρογί οὗ {Ππὲ86 ἔα ]δ6 Ὠυροίῃοβον (διῃοὴρ τί οὗ 
6 ἴῃαὶ οὗ {Π| ΘΑΣΙΥ τηοάοΓΏ9, Ἡ οἷ γοΐεγθ ἰὶ ἴο ἴπῸ ἀοανεπίν «εγμ- 
δαϊοηι,.) πιϊρ δὲ, ἰ (6 ορὶπΐίοπ οἵ (86 Εδίμεγε ἀσὰ δεεπ ἔποισπ, ἴανα 
4}1 Ὀδθὴ βραγεὰ, δηὰ ργοῦδΟΥ τοομἰά. Βιιὶ γαῖ ἐδ ρίαοαε ἴῃ ἃ 
δίΓΡΟΣΕΣ ΠΙρΉ {πθ ργορτγεῖγ (1 παὰ αἰτηοϑὲ βαϊὰ Ὡθοθβϑιῖυ) οὗ ἡγε 
ἌοοὨθα ἰηρ; τἢ 686 γε Γ 9, ἰη 6] ἰρεηῖ, δὰ ρΘΉΘΓΑΙΥ βαία ρυΐϊάο5, 
ῬΓΕν οὐ} ἴο {π6 Ὀτοδοίπρ οὗ Ὠονεὶ Ὠυροίμεϑεϑ, δεῖ νοὴ οηἷγ ἴο ὈῈ ἴῃ 
ἴδε ἐπα ἀεϑιγογα, δηὰ {ἢ 8 “΄ υγαϑιϊρ᾽ οὐγ δίγεηριτῃ ἔογ ποιρῆϊ, ἀπά 
ἴον παῖ νυ σαηηοί γτοῦτ,᾽" πᾶν, υν πος ἑοπάς ἐο εουὶϊΐ, 85 ἴΐ ἴοο 
τοῦοἢ οσυ ΘΠ 68 ἴῃ Θοσιβαίίοη οὔ ουν Εοιήβδη ὉΠ ο]ῖς ορροηεηίΐο, 
ἴδαϊ ὯὨο 5[40}}{{ }͵ οὗ ἱπίεγργείατίοη ἰ5 ἴο ὃ δχρεοίοα ἔγομη Ῥγοιεβίδηίβ. 
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ἡ ἄνω Ἱερουσαλὴμ, ἢ τ ΠΙΟἢ Ὧ6 σοτηραΓο8 ϑαγδῇ, οδη 
Ποῦ ἀθῃοία ἢο0 οἵδϑν θη ἐμ Ο γί βείδη ὉβοοΠοιΏΥ, 
ποῦ 5:}͵6οἴ (ο [ῃ6 1νν οὗ Μοβεβ.. Απὰ ὄνϑὴ {πουρῇ 
τ τὐὶσὰς θ6 αἰ ου}0 ἴο ρτονο {πα {Π6 τὐογα5 ἐξοηι- 
ϑεοἶυος ὮανΘ 6] ΘΓ [δι Β6η86, γοῖ (Π6 ῥγοοῦ διίϑίηρ 
ἔτοιῃ {6 ὀρροβιἰοη 15 8 Πςσ! Θης.᾽ 
ἢ σταβροοῖ ἴο (μ6 οοηϑέγοέίοπ οὗ {ἢ 6 βοῃηΐθησο, 

1 15 (ἢ.8 ἰΔιὰ ἀονῃ ὈΥ Κορρε: ἡ δὲ ἕτερα (διαθήκη) 
εἰς ἐλευθερίαν γεννῶσα, ἥτις, ἐστιν Σάρα---συστοιχεῖ δὲ 
τῇ», ἄνω ἹἹερουσαλὴμ, τῇ ἐλευθέρᾳ, ἥτις. Βυΐ (ἢ:15 18 Γα- 
(Π6Γ ἃ ρδσγάρῆγαβα ἴμθῃ ἃ οοπϑίγμοίίοπ ; Ἰπουρὴ 11 νν 61} 
ΓΟΡΓΟβθηΐ8 [Π6 86η86, Δηἀ 8 ΘΧΡΓΟ8866 Ὑ1ῃ {τυ ]γ 
Βθδιιῖοἢ, οὐ Οθγιηδῃ, οχϑοίηῃθ89. 

27. γέγραπται---τὸν ἄνδρα. ΟὨὮγγβοϑί., ΤΠΘΟΡΉΥΙ., 
Ὑποοάοτγοῖ, δηα οἴμογ δηθθηξς Ιηἰογργθίογβ ὑπάᾶθγ- 
βίδηἀ (Π6 στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα οὗἉ [6 Ο6η1116 ΟΠ τς ἢ ; 
δΔηἋ (Π6 τῆς ἔχουσης ἄνδρα, οὗ (ῃ6 2ονιϑῆ ΟΠυγοῆ. 
Τῆι8 ΟΠ γγβοϑί. 748, 48, τίς οὖν ἡ στεῖρα, καὶ τίς ἡ ἔρη- 
μος πρὸ τούτου ; οὐκ εὔδηλον ὅτι ι ἐξ ἐθνῶν ἐκκλησία, 
τῆς τοῦ Θεοῦ γνώσεως ἀπεστερημένη : τίς δὲ ἡ τὸν ἄνδρα 
ἔχουσα; οὐκ εὔδηλον ὅτι ἡ συναγωγή; ἀλλ᾽ ὅμως ἐνίκη- 
σεν αὐτὴν τῇ πολυπαιδίᾳ ἡ στεῖρα" ἐκείνη μὲν γὰρ ἐν ἔθνος 
ἔχει: τὰ δὲ τῆς ἐκκλησίας τέκνα τὴν Ελλάδα, τὴν βαρβάρον, 
τὴν γῆν, τὴν θάλατταν, τὴν οἰκουμένην ἅπασαν ἐνέπλησεν. 
Απά ΤΓὭΘΟΡΏὮΥΪ. : Οὐκ ἀρκεῖται τοῖς τύποις, ἀλλὰ καὶ τὴν 
Ἡσαΐαν πάραγε μάρτυρα, στεῖραν μὲν λέγοντα καὶ ἔρημον 
τὴν ἐξ ἐθνών ἐκκλησίαν Καὶ γὰρ ἔρημος ἦν θείας γνω- 
σεως, καὶ ἅτεκνος, οὐδένα προφήτην Θεοῦ προενεγκοῦσα ἢ 
διδάσκαλον" ἔχουσαν δὲ ἄνδρα, τὴν ᾿Ιουδαίων συναγωγήν" 
ἢ ὅτι τὸν νόμον εἶχε διοικοῦντα τὰ αὐτῆς, ἢ ὅτι τὸν Θεὸν αὖ- 
τὸν Ῥήξον οὖν, ἀντὶ τοῦ, φωνὴν εὐφροσύνης ἐκλάλησον, ὅτι 
νῦν ἐπληρώθη σοι τὰ τέκνα καὶ τὴν οἰκουριένην πᾶσαν σὺ 
ἐγέννησας, οὐχ ἕν ἔϑνος, ὡς ἡ ̓ Ιουδαίων συναγωγή. Απά 
80 ΠΟΥ ἀπα αργ. (ξευμπδη., ἤονγανοῦ, Ἔχ ρἑ δ ἢ 5 
ἱ οὗὨἩἨἯ τ1πΠ6 (ΟΠνγιβιίδη Ομυγοῃ ἴῃ ροηθγαὶ, Ὑῃοίθοῦ 
Ἑοιῃηροβοά οὗἉ 26ν}8 οὔ Οϑῃς 165, που σῇ οἰ] ΘΗ͂γ {Π6 
Ἰαϊίοσ. πα β80ςἢ 15 [ἢ6 Ἰητοτργοίδιιοη δἀορίθα ὈγῪ 
ΒΟ 6 δηλ ηδηΐ Γοοθηΐ (οι ηδηϊδίοιϑ, 88 Μόγυβ, ο- 
56ηη1., Δη Βοῦροσ. ὕροη (6 ψΠοΪ6, {Π6 ἀἸ ΠΗ ΌΪΠΥ 
15 ΓΑΙΠΕΓ ἢ ΔρΡῥΘάγάΠΟΘ ἰῃδῃ 1η τοα ΠΥ, 51:η68 οὗ {Π|6 



442 ΘΑΓΙΑΤΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, Κ΄. 

ΟὨ γι ϑιίδη βοςι θῖν [ἢ6. σγοδίθγ πυροῦ ψογα Οἰθη 1168. 
7 15 οὐρβογνθα ὃγ Βοβεπιῃ., {μα 6 τηουβὲ ῃοΐ ῬΓ688 
ὌΡΟη Θδοΐ ραγίϊσυϊαῦ ἴθγιῃ ; [ῸΓ γα ἤν ΠΘΓΟ ΠΊΘΓΘΙΪΥ ἃ 
γροοέϊεαί ἀοϑογρίοη, οχργθββίηρ (ἢ6 Ὠδρρίηθ85 οἵ {Π6 
Μαεββιδ ἢ β Κιηράοηι υη66γ {Π6 πΠᾶρθ οἵα ψοηδη Ψ ΠΟ, 
ἔγοιῃ Ὀδιηρ ὈΘίΌΓΟ δα ΓΗ, 15. Ὡον ἡ ρυϊζμΐ; δηὰ (6 
τηθδηϊηρ 15 {}}15, (δύ {Π|6 ὨΠθΘΓ οἵ οἰΕ1ΖΘ 8 οὐ {ἢ}18 
κιηράοιῃ ν1}} 06 στοδῖ, δηά πὰς ἢ ριδδίογ {δ ὃ6- 
ἴοτθ. Βογρογ διἰιη1ῖ8, ψ 1}} ἐπ 6 θθβὲ Ιη ογρσοίογβ, (δὶ 
(πΠ6 Δἤγ-(Ὁγῖ ἢ σπαρίον οὗ Ἰϑβϑαίαϊ τ᾿ρόοη {6 ψῇοΐα 
ἰτοδῖβ οἵ {π6 {{π|68 οὗ (6 οϑρεὶ. Αηά ιΠϊ5 ἰηάἀεοεά 
18. οἰδαν ἔγοῃιχ 118 οἰοβα σοπηδοίοη νι ἢ {Π6 σο]εὈτγαῖοα 
δ γ- τὰ σπδρίθσ,  ῃΙοἢ 16 Ορνιουβὶγ ῥγεάϊοϊινα οὗ 
1Π6 Οοβροὶ {{π|68. 

ΤΠἼΘ καὶ τίκτουσα, Κορρα δηά Βογρογ οὔβειῖνθ, 18 
ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ ΒΥ Ποηγηα οὗ {Π6 ἔοτηογ ἰθγ. Απά :πάθοϑά 
{Π18 Κιπά οὗ ρίεομϑϑιη 18 ἱηπογθηΐ 1 [6 ρσθηλι8 οὗ 
Οὔϊθηίδὶ βϑίγ]6. Βυΐ ἰϑγα 16 σοι] ποῖ ἢᾶνα θθθη ψ6]]} 
δνοϊἀβά, σοηϑίἀαγίηρ ἰἢ6 Ὀδδι 1} ραγαζίοίϊδπι ὮΥ 
ὙΠΙΟἢ τἢ6 1468 οἵ {Π6 Ρτγορῇροί [8 δνοϊνοί. 

ΑΥὐ ῥῆξαι τηυδῦ θ6 βυρρ)ιοἀ φωνὴν. 1Π| ρί᾽γαβ6 ῥήσ- 
σειν Φωνὴν Οσσυ 5 ὈοΙΠ 1) {6 ΟἸά 1 πἰδιηοηΐ, δηὰ 
[γε θην 1ἢ ἐἢα θοδβὲ (]αϑϑῖοαὶ ψυσιίογβ Οὗ θνθσὺ ἃρα, 
το Ψηοπὶ Πυμήθγοιι8 ΘΧϑΠ 0165 ἅτ δἀἀυσοά ὃγ 
γεῖβ. 8ηὰ 1] οοϑῆοσ. Κορρα {ΠΠὴ|Κ8 {Ππᾶΐ {|ὸ ψογὰ 
εὐφροσύνην ὮΔ8 Ὀ66η ἰοδί αἰΐοῦγ ῥῆξον. Βιιΐ ῥῆξον ἀπά 
βόησον διρϑεδέ {πΠ6 ἰΙάθα οἵ εὐμἰαξίοη, δηα σἠοιεὶης 
720 γ 7ον, Ἔβροοῖα!ν 88 Ὀδῖηρ; Δ ΠΠ 6.104] ἰο εὐφράνθητι. 

ΤΠΘ ἴθιπὶ ἐρήμου, ἃ8 ορροβοά ίο τῆς ἐχούσης τὸν 
ἄνδρα, ΤῊΔΥ πιϑδῇ οἰ ΠΟΓ 8ὴ μηπαν θα τὐοηαπ, ΟΥ ἃ 
εὐἱάοιυ. ἴΐ ταυϑὲ ἤθγα αν τ 6 07 Π|6) β6θη86. Βοτ- 
δ6γ, πού νοῦ, {Π|ηΚ8 ἰΠδὲ θοίἢ {{}18 ἀηα {6 τῆς ἐχού- 
σης ἄνδρα ἅτε ποῖ ἴο δ6 ἴοο τχιοἷ] ργΓαββθα ὕροῦ, ὃυΐ 
ΠΕΣ 56να ἴὉΓ οΥπδῃηθηΐ, δη ἃγὸ ἤϑσα ἰῃβογίοα, ἴο 
οσοτηρίείθ {πΠ6 ρᾶβϑδᾶρα οὗ {πΠ6 Ῥγορίιο. ᾿Δπᾶ 80 
Κορρθ. Βυῖ {Π15 185 ἀρβραίοϊτηρ τηδίζογβ βοηηον δὶ 
ἴοο μαϑεν. ΤΠ ᾿Π γα] β6η86 18 ρ]41η, απὰ [6 816- 
βογίοδὶ 5686 βοδγοοὶν [685 8ο0. Βγ {Π6 τῆς ἐχούσης 
ἄνδρα 1 ψουαὰ τηἀοΓβίδης, νι} (Π6 ἀπ θηῖθ, (ἢ 6 
δον δὴ Ομαγοῖ τη σονοηδηΐ 1} ἀοἀ. ΤΠιι5 ἐρήμου 
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ΜΝ νογῪ 611 ἀδϑίρηδίο (ἢ6 Ῥαζαηδ, Ὦο Ψ ΓΟ ἀ6511- 
(6 οἵ Δὴγ σονοηδηΐ ἢ (οά. 

48. ἡμεῖς δὲ, ἀδελφοὶ, κατὰ ᾿Ισαὰκ, ἐπαγγελίας τέκνα 
ἐσμέν. ΤΠ18 νϑῖβ6 18, 88 ΒΟΥΡῸΓ ΓΘΙΏΔΓΚ8, ΟἰΟβοῪ 
σομηρδοίθα ψῖΐ {ῃ6 ργθοθάϊηρ οὔθ, ἴῃ ψ ἢ σἢ {Π6 
ΑΡοϑβι16 πηᾶκαϑβ πιϑηίίοη οὗ {πΠ6 »γοηιΐδο ἐΐδοί οἵ οἱ: 
ϑργίηρ δοίὰ οὐὔυΐ ἰο {πΠ6 ὨράνΘΏΪΥ «6γυβαίθη, ν᾿ ἢ ἢ 
οἴἶβρτγίηρ, 185 ἤδγα οἰθαγὶγ βῆονη ἰο Ὀ6 τῃ6 Ολγέδέϊαη 
Οματγοῖ ; 4. ἀ. “Τῇ γοιι ψουϊὰ ΚηοΥ τοἦο ἅτε 5Ιρη!ϊ- 
ἢρά Ὀγ 5414, ννα (ἢ ]5114η8,᾿ ἅς. 

28. τέκνα ἐπαγγελίας 18 ἴον τέκνα ἐπαγγελλόμενα. 
566 {([Ἰὸ ποίθ οἡ 8,14. Κατὰ ᾿σαὰκ, “|1Κ6 5886, αἰΐζοῦ 
{Π6 5: Π}}Ππι|Ὸ οἵἉ 8880 ;᾽᾽ ἃ 5]ρῃϊοδίίοη οἵ κατὰ ος- 
ουγγίηρ ἴῃ Ερ]ν. 4, 94. ΨοὉ. 1, 8. ἀῃά 1η τἢς (5816 8] 
ΜΓ ΘΒ, ἔγοπὶ νΠΟΠῚ ΘΧΔΙρΡ]68 ἅτ δα ἀπσοα Ὀγ Ἠδρ 6] 
Δηᾶ νΥεί5. ἰὴ ἶος. ὅδο {Ππ|δὲ 11 18 Ὁπηθσθϑϑαγυ, τ 
ΚΌΡΡΕ, ἴο σοι ρᾶγα {Π6 τιι86 οὔτΠ6 Ηοργ. 5. 

“ΓΠΘΟΡὮΥ]. ν᾽ 6}} οχρ δῖηϑ {πι|8: ἡ ἐκκλησία στεῖρα 
οὖσα, ὥσπερ ἡ Σάῤῥα, οὐ μόνον πολύπαις ἐγένετο αἷς 
ἐκείνη, ἀλλὰ καὶ οὕτως ἐγέννησεν εὃς ἐκείνη" Καθάπερ γὰρ 
ἐκείνην μητέρα οὐχ ἡ φύσις, ἀλλ᾽ ἡ ἐπαγγελία ἐποίησεν, 
οὕτω δὴ καὶ ἐφ᾽ ἡμῖν, ὅτε. 

40. [{ 15 γοιηαγκοα ὃν Κορρα δηά Βογρεγ, (ἢαΐ (ἢ 
ἈΡοβε|6, ἀνθ! ηρ, οἡ [ἢ 88Π16 51 π}}}Ππ|4 6, 448, (Παΐ 
88 ἰβῃιη86] νοχϑιὰὶ ἰβδᾶς, 80 46ο (6 Ψψ6ν}7}8 1Π].ΠΓ6 δηά 
τη] γοδῦ (ἢ 6 (5808. 

Ιη ἀἰβουβδίηρ ἰἢ6 Ρῃγαβθοίορυ, Βογροῦ τρῇγ οὔ- 
β6γναα, (ἢδί ὁ κατὰ πνεῦμα (8ς1]. γενηθεὶς) 15 τὴ6 5816 
Ἅ1 (6 διὰ τῆς ἐπαγγελίας ῥτασραϊηρ ; 848 ἈΡΡΘΔΓΒ 
ΌΥ [86 ορροϑί(6 κατὰ σάρκα: Ὀυΐ ἴθγα [ἢ 6 πνεῦμα 18 
ι56ἀἃ ον [Π6 886 οὗἁὨ στγοϑδίθγ οἰ θᾶγΏθ88. Διωώκω δχ- 
ΡΓΕ8868 ἰη]υτγίοιβ ἰγραίπιθηξ οὐ δβνϑγὺ Κὶπά, ὑυοΐῃ ὈῪ 
τοογαῖς ἃ5 νν6}} ἃ5 ἀθϑάξβ: 848 ἴῃ ἀδῃ. 91, θ. ὅ66 4190 
{ηΠ6 ΒΌΛΙ ΪοΑΙ] Ἡγο8 ἴῃ εί8Β.ἁ. Τῇ6 σογγοβρουά- 
Θῆς6 οὔ ἢ 8 ψ ἢ (ῃς λοϊβ γεσογάθα ἴῃ {6 Αςίβ οὗ 
16 ΔΡοβ[68 15 δὺ]ν ροϊηϊοα οὔ Ὀγ Ῥαίδθυ ἴῃ ἢ8 Ηονγ. 
Ραυΐ. 

ΤὨΘορΡΥΪ. (ἔγοπὶ (ἢ γΥ5.) ἰγᾶσθ8 (ἢ6 βοορβε οὗ {ἢ6 
ρᾶββᾶρβ {πι8: ““ Βα ηοί 5 Γρτίβθα (Παΐ γοιι 500 ρμοι- 
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βόσυίίοη ἔσο ἰΠ6 7605; ἴον 8ο 1ϑιπηδοὶ ρογβοουϊοά 
ῖϑαδο ; γεῖ [δι 414 ποί ίηάον ἢϊπι (ἢ6 ρΡοτγβθουΐοά 
[τοίη θοίπρ (6 ἴγθαε θοση βοὴ οὗ ΔΌϑΌγαῃζδῃι δηα {Π6 
Ιοτὰ οὗ ἰῃ6 ρῬογβεσυΐοῦ ; 80 (ῃδὲ [ἢ]15 νΘΓῪ οεἰγουπι- 
βίδησο βϑῆθν»8 [Π6ῚΓ ΓΟΒΘ ΠῚ Ϊ]δησα ἴο ἰΒῃπη86), δΔηα οὐ ΓΒ 
ἴο 1884ς." 

80. ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; "Ἐκβαλε---ἐλευθέρας. 
ΤΠΘσρὮγ}. ψ 6 }} ἔγαοθβ (ῃ6 σοπηθροίίοη (ἢ : ““1,εβὲ 
ΔΏΥ ΟὨΘ βῃου α 84ν, ““Ἴ Βαῖ (6, ἰ8. 10 ΔΏΥ οοῃβοΐδ- 
(ἰΙἸοῃ ἰο {086 ῃονν Ρογβοουϊθα, ἰδὲ [εδδὺ αἷϑ8ὸ 88 
16 Ρογβοουϊοα," ἰπ6 Αροϑέῖθ ἱἀ48 {πθπὶ ἢραγ 16 
δογιρίαγα δηά 6 οοιηξοΓγίοα ; ἔογ {Πδὲ 85 ἃ γε γα θη 
ἴον {πὲ (ΘΙ ρΡΟΓΑΓΥ ρθγβοουςοη σι ψ ῖοἢ ἢ6 Ρ6Γβα- 
ουϊοά 1888ς, ἢ6 ννὰ8 ψ ἬΟΪΝΥ Τςαϑί οὐ, δὰ ποῖ ΟὨΪΥ͂ 50, 
θυ ἀϊδί πμογίί6α, δηά {π4ι Ὀγ (σοά πιπηβοϊξ,. 

Βγ ἡ γραφὴ 15 τηθδηΐ [Π6 τυογ8 οΥΓ δογίρέμγεο, δῃὰ 
οἵ Οοά. ον ἴδε ψογάβ ἴσο γοίοσγεαά ἰο γα (ἢ ἃ 
δἰ σἢς δοσοιῃιηοάαί! ἢ ΠΟΟΘΒΒΑΓῪ ἴῸΓ (Π8 ῬΌΓΡΟΒΘ ἴῃ 
νον) ποθ οὗ ϑ'αγαῆβ. ἰο ΑὈγαίδῃ), σϑαιίγιηρ Ὠΐτὶ 
ἴο ΟΧρ6] Ηδρὰγ δῃ ἢοῦ 50ῆ, δῃηὰ ογο Ἀρργονοά ὈΥῪ 
Οοά; δηά ἐδογείοσα τηὶρῃς, ἴῃ ἃ Ἴογίδίῃ 86η86, δ 
ο4164 (ἢ6 δογίρίυγο, ογ (ἢ6 Υ ογά οὗ Οοά. 

ΤἼδ ρᾶγί!ο 1685 οὐ μὴ βίγοηρίῃσθη [ἢ6 ποραίίοη, δηά 
ΔΓῸ υδ6α 1η Β6ηίθῃ 685 ΒΓΟΠΡῚΥ ῥΓΟΒΙ Ιἶνα. 

Κορρδ βθοπιβ ἴο {1 {π8ἰ (δι 1Π6 ἔκβαλε αν ΡῈ 
πη ἀογβϑιοοά οἴ ν!οἸοηί οχρυϊ βίοι. Βαῖ ἰῃ 1116 8, δ4. 1 
18 βδια οἵ 6β5υ8, ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, ὙὮΘΥΓΘ ὯΟ ὕόγοΟ 
οδη 6 ἱπηαρίπθὰ, Απᾶὰ Βογροὺ δαάυσοθϑ ΓΠΔΠΥ ρδ88- 
Βᾶζ65 ἴγοιῃη (ῃ6 ατοοῖς (Ἰ]δβϑισαὶ ψσίϊοτβ Ψ ἤΘΓα (ἢ 6 
ἴθγη) βρη! 685 ἴο μέ ατυαν, γορμααέο ἃ “δ. Απά 80 
διγαςῆ, 7, 926. Αηα {ἢ|15 866 18 ἴο Ὀ6 (ἢ6 δ6ῆ86 ἢθΓζο. 
Εοῖ ἃ τῇδ τΏΔῪ Ὀ6 8414 ἴο ρΡιιϊΐ ΑΔΥ͂ΔΥ ἃ ΘΟΠΟΌΡ 6 88 
ψ6}} 45 ἃ να. 

ἘΞ ΤῺ τὴϊ8 μᾶβδᾶρα ἰΐ 18 ΟὨΪῪ βαϊὰ [Ππαὶϊ 15 πη86] πιοοκοὰ ἴβϑδαδο ; δυΐ 
ἔγουι ἴΠπ6 επί ἢ πὰ [ΟἹ] ον; νεῦθῈ 8 ἴὮἃ ἈρρΟΔΤα, (ἢδὶ ἢδ οἰαἰτδα ἃ 
ΒΏΔΓΕ οὗἁ ([Π6 ἡπῃοτιῖδηοα τυ ἢ ἢξαγ, νν ἰ ἢ (45 Πα δὰ Ὧ0 ῥυϑί (16 ἴο 
ἱΐ, δηἀ ἀεγεἀ τΠ6 ργεϊθηβίοηβ οὗ ἴμ6 Ἰαννωϊ [ιοὶγ,} ννὰβ 8 ρεύϑεοι- 
(ἰοη, δηὰ ἴἢιι8 ἰγριβεὰ ἴΠ6 οοηϊεμηρὶ δημ νἱοϊεηοα ννῖ (ἢ Δυοῖν (ἢ 
ὅεννθ, [ῃ6 παῖιιγα] ϑοθὰ οὗ ΑὈγδμδηι, υγρεὰ [Πεἷν οἸαίηι ἰο 8 δρί γιϊυδὶ 
ἡ Πογθησα, δῆμον Ὁ μαὴν οχοϊυαΐηρ; (Πο86 γῃν πο ὀχρεοῖεά γυϑι οδῦύοη 
Όγ ἔβ:ἢ. ὅθε 830 Μίδοκη. 
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ΒοΙρῸΓ Ὄὔϑοσνοϑ, ἐθαΐ 1 866 π|8 ἴο ἤν βθϑῆ {6 
ϑοηογαὶ ᾿ηἰθηΐ οὗ [ἢ6 ΑΡροϑβίϊθ, ἴῃ οηρ [ἢ 686 ψογάϑ, 
10 5βεΐ ἔοσίἢ ἰὴ ἐλὶς ΠΠρῊ αἰδο {π8 σγϑαῖ βιι ριον οἵ 
{Π6 ΟΠ γιβίίδη Πθογν ἴο (Π6 βοῦν σοηαϊοη οὗὨ 1ῃ6 
ον8. Ὑαεΐ ΟΥ̓ 1π6 ἰοτπὶ ἐκβάλλειν, ἢ6 {Π|Ὶ0Κ8, 1Π6 
ἌΡοϑβι16 πιθδηΐ αἷἶβο ἴο ᾿ηάιοδῖθ, {Π80ὺ ἃ58 ᾿βἢηγαϑὶ ννὰ8 
Θχροὶ]ϑά ἔγοηι ΑὈγδἢδηλ᾽ 8 ἤοιι86, 80 830 (ἢ 0586 6 νν .8ἢ 
ζεδοῃογβ, Ὁ ΠοπΊ ἢ6 50 οἴθη ρίδῃςθϑ δὲ ἴη {{}18 ΕΡ 816, 
σου θ6 ὀχομιαθα ἔγτοπι ἰἢ6 δοοσίείγ οἵ ΟΠ γι βίη. 
866 ὅ, 19. δΔηὰ (6 ποίθ {πογθ. ὅθ 8130 Μδοκη. δηὰ 
Τοοῖα. 

81. ἄρα---ἐλευθέρας. Νοῖ [ΟΠ]ο8. {88 οοποϊιδίοη 
{η6 Αροβιῖ6 τπηθδηΐ ἴο ἄγαν ἔγομῃ 8 αὔονθ 8]]ΘΡΌΓΥ : 
“«δίησο, ἴπθη, {η6 ΟὨἢγιβιϊδη γα ρίοη 15 80 σγθαιὶν 
ΒΌΡΘΓΙΟΓ (ὁ {Π6 Ψεν δὴ ; βίησε ἴῆ6 Μοβαδῖὶο {νὴ ᾿,ὰ8 ἢὩῸ 
ΔΟΣΠΟΥΥ ἩΠῊ ΟΠ ΓΙ βεϊδη8, τ 8116, οὐ {π6 οἴπογ παηά, 
16 716 ν8 ἅγθ 807 6οΐ ἴο ἐξ ; βίηοε (ἢ γιβιίδηβ, ὈῪ τῆ 
εἴἴοσδον οὗ {6 ΠὨινίηθ Ῥγοιηἶβα, ἤᾶν δία! ηθά 16 
γίσῃι οὐ βοηβ, ψ 6 τς 906)}8 ἃ ΘΗΪΥ͂ 80η8 κατὰ 
σάρκα; δη ΠΏΔΙΪΥ, δἰησθ [Π6 ἰδοῦ ἀγα Θχο  υἀθά ἔτοπὶ 
1η6 ἤορα ΟΥ̓ ᾿ΙΠετ ἴδῆσο ; ψἤθγθδα [ἢ ἔΟΓΠΊΘΙ 051} 
πουτγίβη 1. [{ 15. {Πογϑίογθ τηδη δὶ παῖ 1 πᾶνα ηοί 
ΓΟΠΡῚΥ σΟΙΡΑΓΘΩ͂ [6 σοοποίηγ οὗ [Π68 ΟΙΪά (ονε- 
πδηΐ ψΠ ἢ τ(η6 Ὀθοηά-οἴηδη Ηδραγ, θὰ. ἐπα ΟΥ̓ 1Π6 
Νεν, νἢ ϑδγα!, {ἢ ἔγοα ψἱ]δ οὗ Αὐγδῆδπὶ; {86 
765 ψὶτῃ [δῃτηδοὶ, θυ. τη6 (ΓΙ ϑ11Δ4η5 ψ ἢ 8886." 
(Βογρεγ.) ὅ66 αδἷδο Μδοκη. 

(ΗΆΑΡΟν. 

Ἡδανίηρ ἰδυρῶς {ποῖ ὈΥ 8ῃ Ἔχϑιῃρὶα ἀθεινθα ἕγοπη 
ἐθ9 ΟΙα Τεβίδιηοης, {πατ ΟἾ τ Ιβι 185 δῦ ἴγθο, τἢ6 
ΑΡροβίία Ὡον δχἰιογῖβ [π6π|ὶ Ὡοὲ 0 βιυἶογ (ἢ15 Πρ τίν 
ἴο θὲ ψτγοϑίθα ἔοιη ἴθη), Ὀὰϊ τῃδηἋ} }γ το ἀο- 
ἑδπά [{. 

580 Βοιροῦ, Ψῆο οὔϑετνοθβ, ἢ ΚΟρρο, ἰῃαΐ [Ὁ 18 
Ῥἰΐη ἀμ 18 νογβα οὐρῇς ποὲ ἴο ἢανθ θθβῃ: ἀϊββονογθά 
ἔγοτα ἴπε ῥγθοδάϊηρ, ΟΠαρίογ, βίποα 10 ἔογπιβ [ἢ 6 σοη- 
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οἸΪυϑίοη ἰο 6 ἴπΠαπο ἀεξάυςεά, Υοί (ἰἶγγϑ. ποτ 
σοιμσηδεϑᾷ δηοίμεν ΗἩοι νυ. 

1, Στήκετε ἐν τῇ ἐλευθερίᾳ, ““ΞβἰΔηά [λβί, ρογβἰβέ, οοῃ- 
ἀπ Βί6Δα Ά50}Ὁ τη 16 ΠΡΤΗν ψ ἢ} ψνϊοἢ ΟἸγιϑῦ 885 
[τοϑὰ υ.8 :" 8δ8 1 Ἕὐοσ. 160, 18. δῃὰ οἵϊθη.κ. Αμᾶ 80 
Βοη. 11, 20. ἐστηκένα!ι ἐν τῇ πίστει, ΜΏΘΓΟ 866 1ἢ6 
ποίθ. Τῆι ἐλευθερία 15. ψ6}} ἜΧρΙ]αΙη6α Ὀγ ΤΠοοάογεί 
τῇ ἔξω τοῦ νόμου πολιτείᾳ. δὲ6 1 (οΥ. 20, 29. Βοτγρογ 
{Π1ηΚ8 10 Ἃο68 ῃοΐ ἀἰΠδγ ἔγοτῃ υἱοθεσίᾳ ἴῃ 4,, δ. πα 
δἰβευοσθ Βαυῖΐ (Πϊ8 Β6θη8 ἃ ποΐ νν8}] ἔοιιπάοα ορὶ- 
πΐοη. Κορρδ δηά Βογροσγ ποίϊςα [6 σοιηπιοη Ηεὶ- 
Ἰθηΐβηι ἴῃ ἐλευθερίᾳ ἐλευθέρωσε, Ὀγ ψ ΒΙΓὮ ἃ 8Βι  5ἰδηξίνα 
18 Ἰοϊηοἀ ψΠ ἢ 1[(8 σορηδία νοΓὉ. 

ΨΈΕΒΚΒΕ1. καὶ μὴ πάλιν ϑυγῶ δουλείας ἐνέχεσθε, ““Ὅο 
ποῖ αρϑῖη 8ι0]6ςξ γοιγβαῖνθβ ἴο (Π6 γοῖα οὗἁἨ [π6 ἰαν,.᾿ 
ΤῊ8. 56η86 οἵὁἨ ϑύγος, ὈῚ ΨΏΙΘΙ 1 15 ΤΟ ΔΡΠΟΓΙΟΔΠΥ 
864 ἰο ΕΥΡΙΟ Βοεν Δα, σοῃδίγαιηξ, ὅζο. 15 1110}.9- 
ἰγαίθα Ὀγ Κυρκο, Έείβ., Κορρθ, Βογρδγ, δῃὰ οἰβειβ. 
Βυΐ {Π||8 15 80 {Γ1{6, ἰπ 81} ἰληρσυδραθ, [πδύ ἰο ΠΘΔΡ 6χ- 
ΔΙΏΡΙ68 ΨΟΓΘ ὉΠΠΏΘΟΘΒΒΑΙΎ. ΟἹ ἐνέχεσθε ΒοΙρΟΓ τοίδγϑ 
ἴο Ἠδϑγοῖ.. ἐνέχεσθε, κρατεῖσθε, συνέχεσθες. Βυς {Π|8 
σἴοβθ8 18 ποΐ αυἱ6 ἀρροβϑίίθβ:1 ὍΤῆα τογὰ 18 πα θοά 
οἴϊθη υϑεα σις νογαβ ἀθηοίηρ ταβίγαίηΐ, 848 ψοΐο, 
οἰαΐη, ὅχε., οὗ ΜΏΪΟΝ ΘΧΔΙΏΡ]65 ἈΓα δήἀυςοα ὃὉγ ὙΥ εἰ8. 
Βιιξ τῃὴ6 Ῥμιοϊορίβίβ ἀο ποί δἰίθηά ἴο 16 86η86 οὗ 
ἐνεχ.. Ῥ᾿ ὮΙΟἢ ΒΘΘΙῺ8 ῬΓΟΡΘΙΙΥ ἴο τγοίδγ ἰο {π6 ἐπδεγέϊοπ 
9 ἐδδ πεοῖΐ : δηῃὰ ἐνέχεσθε τη Ὀ6 ΠοΓα (ἀκα η ἴῃ τἢ6 
τ ἀ]6 νοῖσθ.Ό Τῆδ 86 η86 Β6 68 ἴο 6 (Β 15: ““ἀο ῃοϊ 
δραΐηῃ (ἢγαϑέ γουγ προῖς Ἰηΐο [Π6 γόκα οὗ θοπάδρα (ῖ0 
{Π6 14.ν).᾿" δ566 2 (ον. 11], 4. 

2, 8. [ἡ ογάεγ ἰο 6 υπαἀδγβίδηάδιησ οὗ {πΠ|8 νϑῦβα 
11 19 ἴο Ὀ6 ΓΘΙΠΘΙΟΓΘα, (πα (ἢ6 «688 ἸοδΟΒΟΓΒ ἴῃ 
πϑϑίίοη πιδηίδιηρα, δηὰ ψ δ θα ἰο ρογϑυδάθ οἴ βοσβ, 

[δι [86 (Ἰτϊδίίδη το] ρίοη τρί δηὰ οὐζίις ἴο 6 
οοη)οὶποά ευἱέδ τ΄ὴῆθ. οὐϑογῦνδῆσθ οἵ (ἢ6 ἰὰν οὗ Μοββαϑ; 
Δηα [Π6Υ Θβρθοῖδ! ν υὐρεὰ δηά οη]οϊηοαά οἱγοιποϊδίον 
88 {6 τηοβί δνϊἀθηΐ τοκθῃ οὗ “ιιάδίϑι!. Τὸ [686 
ἱηπονδίιοηβ δ] ορροϑθ8 [18 οἱοῆ αορέγίηθα, δηά 
0148 [η6 (Οὐδ αίΙ4η8 σοηϊθιηη ἐῤθὲ" ρρέξψ γδαδοπίηξδεὶ 
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4ᾳ. ἃ. Τὔεν οσοηίοηά {πὲ ποίῃϊπρ πἰπάθγβ γοὺ ἔγοιὴ 
δαἀαίηρ (6 Μοβδῖὶς γίϊθβ ἴο {π6 Ὁ γβϑιίδη σα] ρίοη : 
δυϊ “7 βαμί 580, δῃὰ ψου]αὰ αν γου ἴο Ὀ6 σοη- 
νηςσρά, ἰἢδί γοῦ Ψ1}}] ἀασῖνα ἢο Ὀδηρῆϊ ἔγοιῃ ( γὶβέ 
ΔηἋ ἢἷ8 ἀοςίΓΙη68 1 γοιι ἔοΠ]Πονν {Π6ῖγ ἀϊγοοίοηβ δπᾶ 
δΔαπηοη! ἰοη8. ΝΥ, 1 τηδιηΐδιη (δι ΘΥΟΤῪ οη6 ΨΠηΟ 
ὉΠαΕΓρΡΟΘ8. ΟἸΓΟΌΠΟΙΒΙΟΏ 18 ποΐ ὄνθη ἴο ὃδ6 ΠΑ]]64 8 
ΟἸεἸϑδη, θυϊ ταίθοσ πυιῃρθοσοα νι Ψ6νγ}8, Ὀδοδιιδο 
Ὀγ {Π18 τι ἢθ 15 θοιπαᾶ ἴο {6 Μοβδαῖς ᾿ἰαννϑ ἴῃ ρ6- 
ΠΟΙΆΪ, δηὰ τηυβί οὔϑοῦνο ἰἢθπ." Ηδ ἰραοῆθ8 {ἢ 6 Πὰ 
1πογοΐοια (δι οἰγοιπιςοίβίοη (᾿ς ἢ 58 οὗ βυςἢ ἃ ἔογοθ 
δῖ, οησα υηάδογίακοη, {ποτα ἔΌ]]ονν8 ἃ Ποϑβί οὗ σι 68) 
ἀδβίγουβθ ἰπδί ΠΡΟΓΥ δηα πη 1 ἴτοπι {Π6 ᾿δνν 
οὈίαϊηοα ἴογ ὺ8 Ὀγ (Πγιβϑί, ἀπ νν ῃοἢ (45 ἢ6 5ῇον"8 
δῖ νϑγ. 1.) 15 ἴο Ὀ6 πηδ!ηἰδιπρά. (Βορρογ. 

Κορρβ οὔρβθγνϑϑ, {πὲ {Ππ6 ΑΡροβϑίία βαγα {18 ΟὨΪΥῪ 
1ηὴ ΟΡΡοϑιίοἡ ἴο 68 ἔδ,86 ἰθδοῆθγβ ; δῃὰ {πΐ ἢ ποῖ 
ΕΠ ΓΘ4ΌΘΏΓΥ ΒΑ Υ8 ἐδίπρ ψ 1) δοιχονηδί οἵ ἢδ 5 ἢ. 
ὨΘ685 838ηαἃ νοδροιηρηςθ, οἵ ψῇηϊοῦ δ δηοίῃμογ {1π|6, δῃηά 
ν Βοη ἀθδ]ηρ ΟὨΪΚ ΜΠ τὐϑαΐ ὈΓτοίῃγθη, 6 υἱΐογβ δηὰ 
Γ[68 ἢ ΠπΊοΟΓΘ ἰΘΠΠῪ δηά ᾿πάυΐσοποθ. ὅ66 Αοίβ 
16, 8. 1 (ο:. 9. βεαᾳ. Ἐσμ. 09. 14. 3844. Βυῖ1 οδῃ 
ΒΟΆΓΟΘΙΥ ἀρτοθ ΜΠ [Π6 ἰεασηθα (οιημηδηίαίοσ. Τἢρ 
Ἰπάυ!σεηοα ἢ Βρθᾶκβϑ οὐ ΜΒ ἴο ἐὔεισα ψιἢο 5{1}} σοῃ- 
ΕΘ ἴῃ 8η οὔβαγνδηοα οὗ ἴπ6 Μοβαῖς ἴανν, ποῖ, ἃ8 
ἤδγο, ἰο ΘΟ ηξϊοθ. ΝΟΥ͂ [{ 18 οἶθασ, (δὶ 1. ἐλοψ υπ- 
ἀογνθηὶ ΟἸΓΟυΠΟΙΒΙοη, 1 8 46 ΔΗΟΙΠΟΙ (Ὠϊηρ,. 
Βαβι 468, {π6 ἱπάυίϊροηοα βῇοψῃ ἴο τυεαΐκ δι οέλγοη 
οουϊά ποΐ Ὀ6 αχίθηαβά ἰο ἰδείουβ δηά νϊοϊθηΐ »α7- 
ἐϊχαη8. Απά {πουρῇ (ἢ6 ΑΡροβιία ἀοθβ βᾶὺ ἰπδί οἱγ- 
ουτηοσϊδίοη ψουϊά οχοϊυἀθ ἃ πηδη ἴσοιη ἰἢ6 Ὀοηδῆϊς 
οὐὗἁ Ομγίβί, 1ὲ 185. ποέ δὶ ναγίδησθ 1 ἢ18 ροϑιοη δὲ 
8, 28. δῃὰ 6, 1δ., {πᾶ οἰΣουΟΙΒΙΟἢ 15 ἃ ἰπιηρ 1ηαϊς- 
ἔδογθηΐ ; βίηςθ, {πουρὴ οἰγουμηοίβίοη, οὐ 1[86}1, σου ]ά 
ἂο ποῖϊῃου ἤαγπὶ ἢογ ροοά, γοῖ ἤθη σοηβίἀεγοα ἴῃ 
σοη]υποίίοη ψ ἢ 4}1 {6 οέλον' τ 68 οὗ {π6 ἰὰνν νη ϊοἢ 
1 ἀπε ν αἴϊον ΠΡ δηὰ 88 1ρ] γιηρ ἃ ἐγ δέ ἵπ ἐξ 88 

1 δοὸ ΤὨΘΡΟΡὮΥΪ. : ““ ΕῸΓ οἰγοιυμηοίδίοη ἀδιηδηδ ἑδαςγίβοοι, δὰ οὔ» 
δαῦτο ἀανε; βδουϊθοα γεγο ρίασοο, δπά πιοάθ, δῃὰ ρεγβοαίίοη. 
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ὨΘΟΘΒΒΒΓΥ (0 ᾿υ8ἰ:βοδίίοη, 1 σουὰ ηοΐ μὲ ἄο Βᾶγιη, 
ΠΔΥ, ΘΧΟΪυ46 ἔοι βαϊναίίοη ὈΚ ρσίᾶςθ, βίησα (ἢ ἔννο 
τη 0465 οὗ βαἰναίίοη ἴθ [6 ἰαᾶν δῃηὰ {86 Οο8ροὶ ἃγε 
ἱηςοηδβιβίθῃς ψι ἢ δδοὶ οἴμθυ. Τ 8 ροϊηὶ 18 δάτῃ!γ- 
80ῚΥ ἘΠ γαῖθα Ὀγ ΟἾγΥβ., ΤΠ Θορἢγ]., (Εσιαι., δια. 
Του ΤἬΉΘΟΡὮΥ]. : οὐκ ὠφελεῖ δὲ Χριστὸς τὸν περιτεμ- 
γόμενον, διότι ὁ τοιοῦτος τὴν χάριν ἀθετεῖ, καὶ τῷ νόμῳ 
μὲν, αἷς εὐεργέτη, προστρέχει" Χριστῷ δὲ ἀπιστεῖ πάν- 
τῶς, ὡς μὴ εὐεργητήσαντι αὐτὸν ὁ δὲ ἀπιστῶν, οὐδὲν 
κερδανεῖ ἀπὸ τοῦ ἀπιστουμένου. ὅ66 4130 ὙΠ ΌΥ, Ν᾽ ΠΟ 
119 Θχσθι θην ἰγθαΐϊθα {18 τηδίζογ ; Ἐ του ρῇ 6 18 

Ῥυγ βολιίοη δραΐι), γϑαυ 68 Οἴμοῦ ΟὈδβεσνδῃζεβ, 84}} πδνίηρ ἃ Ὡδοδϑα- 
ΒΒΙῪ σοηῃοειίοη ; 80 {παῖ ᾿ἔ γοῦ υπάοιίαξκο 4 {Π||86 οὗ τ)6 ἴανν, γου 
διδτϊ ἴο (Π6 Ὀπιγάθη οὐ τὴ6 νυ ἢ ]6.᾿" 

4 18 τηοβῖ ἱπηρογίδηϊ οὐδαούναι 08 δΓα Δ8 ἴοϊϊοννθ: “Ὑπὸ Ἅι:- 
ἀαϊκὶπρ' ΟὨγἰδιἰδη8, γθο Πεϊὰ (δὶ (η6 ἰαὰτν οὗ Μοβοβ νγῶβ 80 Ἔνεῖ- 
Ἰαφίϊηρ; εονεηδηῖ, ἱπομρηϊ (παῖ ἐΠ6 θεϊϊονίης Οδη 1168 τγεσα ἴο ὃ 
ἀεδὶὲ νυ) 88 (θῖν ῥγόϑεϊγίοβ; (δὶ 8, (ἢδϊ 658 1Π6Ὺ ὑνεσα οἷγ- 
ουπγοϊβοί, δηα οὐβογνοά (ἢ6 ἰδνν, ἱπογ σου]ά ηοἱ Ὀς βαγεὰ, Αοἴϑ, 15,1. 
Βιυιὶ 5{}}} ἰτ τεπιδίηθ ἃ βγοαῖ οπαυΐγυν, τνυποίῃον ἴΠ6 τογὰ8 οοηϊαϊηοι 
ἰῃ ἰἢς δεοοηά, (Πἰγά, δπὰ ἔουντἢ νθῦ868, ἂτβ (ο "0 ἴἈΚϑὴ βΘΆΘΓΑΙΪγ, 80 
85 ἴο ἐχοϊυάς 4}} δε] θνίηρ 968 ἔγοτλ δὴν Ὀδηθῆϊ Ὀγ ΟΠγῖβθι, οὐ Ὁγ 
1Π6 οονεηδηΐ οὗ ρσδοθ, γῆ. ϑουρῇῃϊ ἔον 5} ἘΠσαιίοη ὉΥ 1ῃ6 ννοτῖ8 
οὗ (Πε ἴὰνν ὃ ΟΥ̓ ννῃοῖεν (ΠΟΥ ἀγα ἴο Ὧδ τοϑίαἰηθε ΟἿ]Υ (ο (88 Ὀ6- 
Ἰἱενίηρ; Οδηι 66 }) Νοῦν, ἰῃ δῆθεν ἴο (ἢ 58 αυσδιίοη, ες ἰξ Βα ποιὰ 
{παῖ τ 6 ἰὰνν οὗ Μοϑοβ Ὀείΐηρ; ρίνθη ἴὸ ἴτἴῃ6 3 εννΒ, απ βοιμδ οἵ ἰΐ3 
οερίβ νεΐῃρ δι θὰ ευεγίαείϊπρ οοφοπαπίς ἀπὰ σοπιπιαπάπιεπίξ, διὰ {ΠΕ 
μανίηρ; 8}} εηρϑρεὰ ἴο οὔβεγνα 1ΐ, πὐὶρῃϊ τη κ (πεηηϑεῖνεβ οὐ] ρο 
81}}} τὸ Ὀε εἰγουπηοίδαά, ἀηα οὔβογνα τῆς ἰὰνν Ὀγ νέγίιις οὗ Οοά 5 ῥγο- 
οορῖ, {1}1 ἔξ νγᾺ8 σζογθ δοϊδιη!γ Ὀγ αοὰ ἀεῤϊαγεὰ ἴο ὕὃδ δΌΓ 
τπουύρὶι ἴεν οχρεοϊθα ποῖ ἴο Ὀ6 υ5{1|Ώςεαἀ ὈΥ ἶξ, ἴον 8ο ψὲ Βηά ἐξ νεδϑ 
στ τῆς Ὀο]ϊενίηρ᾽ 5 εννΒ, ΤΏΘΥ 811 οοηςἰπυδα χΖεαίους ἃ ἐδε ἰαιο, Ἀοῖβ 
41, 40., δηὰ {πουρδῖ 4}1} }δνν8 ΟὈ] ρα ἴο οὔϑεγνο ἰζ, ν, 94. ; ὑυϊ τἤδη 
{πογ ἰπουσῆϊ ἴο θ6 βανϑ ποῖ ὃγ ἴδε ἴδνν ὑμέ ἐν ἐδὲ ρταρε οὐ οωὼσ 1,οτγὰ 
“ἤει; Οὐγὶδέ, Δοῖᾳ 15, 11]., 88 τὰ Ὀεϊονίης Οδα ἴθ νου, δπά ἰ 
δεϊδφυοα ἱπ Ολτὶδὲ (ναὶ {ΠΕΥ πιϊσἠξ ἐς )δεἰβεὰ ὃν ξαϊκ ἰῃ Οἰγὶδέ, σπά 
ποί ὃν ἰδ ιοοτῖς οἔ (ἣε ἰαιυ, αἰ. 4,16. Βυϊΐϊ πον (ῃς ἀεηι}|ε8 Ὀεΐηρ 
ποῖ πηάοτ ἴπε οὐ] αἰίοι οὗ ἢ ᾿ὰνν οὗ Μοβεβ, {πε Ὺ Βανΐηρ Βγεὶ δ6- 
Ἰενϑὰ ἰπ Ὁ γῖϑῖ, δπὰ τεοεϊνοά ὑρο δῖ δια τς Ἠαῖγ ποεῖ, {πεν 
ςουὲ ποῖ αὔογνναγάβ δυρυὶς (ο ἴπ6 οὐϑοῦνδθοθ οὗ 6 Ἰανν, δαῖ ὃγ 
δὸ ἀοίΐηρ; [ΠΥ τηυϑὲ (6517 {μον ΤὨουρῆς ποῖ [δἰτἢ ᾿η Οἢεϑὶ βυβῆοϊεηςϊ 
ἴο ῥυδιὶ βερίίοη, οὐ δοοθρίδπος ψ ἧι ἢ αοά, νἱπουΐ {πε οὐβεγναιίοη οὗ 
τῆ ἴανν, δῃά (Ππογεΐογε ἡναϑὶ ϑυθτἶε ἴὸ ἴξ ἔογ {ἢ686 648, δη 50 τηυϑέ, 
ἰὴ εἴεοιῖ, ἀθηγ (παῖ ἔδει ἢ ἴῃ Ογῖϑὲ τυουἹὰ 70.51}}}7 1Πδ πὶ ; οὗ παῖ τ(Π6 
αἰνϊηρ οὗ ἴδε Ηοὶγ Οδμαεὶ ννϑϑ ἃ βιιβιοίεηϊ εν δῆς οὗ ἰμεὶγ βεοορί- 
ΔΏσε τυὸι Οοὐ, ν] δ τνλϑ 8 (οἰιηρίίπρ,, οὐ αἰείΐης οὗ αοά δῇς 
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᾿ηἀοθίεα ἴογ τ1π6 δβιιϊθβίδησε οὐὗὁἨ ψῇδέ [186 βᾶγβ ἰο {16 
Οτγοοκ (οιππιοηίδίοιβ, οὗ νοι, ποόνανοσ, ἰ ἀείρης 
ποΐ [0 Π28Κ6 Δηγ τπθῃί]οη. 
Τὺ τ[Π6 Αροϑι]α ἀοδθβ ποῖ ἔογθια οἰσουμπησίϑίοι ἴο. 

1Π6 96 νν8 ἃ5 ἃ παΐίοπαί τιῖα, Ὀαΐ 8ἃ8 ἃ γὐθ πϑοθϑϑαῦῳ ἐρ 
δαίυαέίοη. Βιυῖ τῃ6 (ὐαἰαἰἴΔη8, Ὠανίηρσ πὸ βυςὶ! μο]1- 
ιἰςαὶ οὐ] ραίίοη, σου! ΟὨΪΥ ι.ι88 1 ἃ8 Ὠδοθϑϑᾶγν ἴο 
7υϑΠΠσαί!οη δηα βαϊνδίίοῃ ; ψῃιεῖ νου] τᾶκΚα νοϊὰ 
ἔα δηὰ ατᾶςθ, Δηά 15 ἐμογοίογο ἰοτθΙἀἀθη, ὅ66 ατοί, 
δηα Μιο]Δ86|18. ' 

8. πάλιν 15 }}]} γρηἤθγθα ὈῪ οὐν ΕὨρ] 181) ἰγΓϑηβ] Δίου β 
ΔηΔ οάάν. αραὶπ. [1 Β66ῃ18 ἴΟ0 8 οοπέγα, υἱοὶδε 
ϑέηι, (ἃ8. 11 18 τοηἀογο "γ Κόρρθ,) ΟΥ σδίμεσγ (88 ἰξ 
τοηθοσγοιὶ Ὁγ ΒΕΌΥ δπᾶα Βογρογ), απά αρσαΐπ, ζμγ- 
ἡλογηιοῦο, τὰ Μαῖι. δ, 88. 18, 44. πὰ βοιηρίϊ 68 ἴῃ 
{π6 ΟἸαβ810 8] νγιῖοιβ. (566 Βοῦρει.) πἊΠεριτέμνεσθαι 
ταυϑῖ ὮσΓγα Ὀ6 ἰΔθη ἰὴ ἃ τϑοίρτγοοαὶ 86Ώ86, ὨΔΙΏΘΪΥ, 
πάογέακο ἐΐα τέο οΥ᾽ εἰν»ομπιοιδίοη. ᾿Οφειλέτης ἐστι 
18 ἴοὸγ ὀφείλει; ἃ8 ἴῃ Εοῃῃμ. 8, 12. 1δ, 27., νίοτο 566 
ῃ6 ποίθβ'ι Νον Βοί οἰΓοιιη)οϊδίοη δης Ὀδρί18Π), 
Δηα ᾿ηἤδ6α Ἔν γΥῪ 11 ΠΔΊΟΓΥ ΓΙ ᾿ΠΊΓΟι οἱ ρ᾽ ΔῺΥ ΟὯΘ 
[ηἴο0 ΔΏΥ τα] ἴοι} ΒΟΟΙΘΙΥ 18 Βγ1η 0 0104] οὗὨ οὈ]Π ρσαίοη 
ἴο ἔρον 118 τ165 δηἀ ραγίογῃ) 118 1] ποί]οη8. 

8. ποιῆσαι, ἐο ΡΕ᾽ ΟΣ, ΚΘοΡ, οὐδογυθ. ὅο 1 6 Ηρῦν, 
γῶν, υἱοῦ 1 δὴ βυγρτγιϑοά [ἢ6 οἰ πηο]ορ 813 βῃοι α 
ποῖ ἢᾶνα ρογοθινθα 18 {88 τ χ οὗ ἀσκέω ; ἢὨδα {6 γ 
θδθὴ ἅνᾶγα οὗ {Π1|8, {ΠΥ ψουϊά ηοΐ ἢᾶνα ργοβοβϑα 
βυσοῖ αὐδϑυγάϊ168 839 ἅτ δηοιρῇ ἰο ὑτίης αἰγιγοίορν 

80 ἔν] ἃ ἀδιμοηοϊγδιοη οὗ ρίδοθ δηά ἴδνουῦ ἴὼ (Ὠεδίω, ἀςίβ 1ὅ, 8. 
9, 10. 

1 (Ὠογοίογο {Πῖπκ {ἢ686 ννογβ ΟΠ ΓῺ 88 νν 6] (ἢ ο86 73.6.08 88 (16}}- 
{1168 ψγῆο βουρῆς ἔογ 3υϑι1βοδιίοη 81}}}, ποῖ Ὀγ τΠοῖγ ἤαἢ ἰὼ (Ὠγβί, 
θαι τὨγουρῇ {Π6 σόγκβ οὗ (Πα ἰανν, ἤοῃι. 9, 81, 32., ἀηὰ Πεϊὰ εἰν- 
ουμπιοίθίο ὨΘΟΟΘΘΘΙῪ ἴ0 41}, ποῖ ὈΥ νᾺῪ οἵ ργεοερὶ οηΐγ, θυῖϊ ας ᾳ 
ποοεεεατῃ πεαης ΟΥ ξαἰσαίϊοπ; ἴον ὉΥ (686 (πη. 8, 86:1 (ἢ6 Αροϑβι!ε, 
(ΠΟΥ ἴῃ εἰεοῖ ἐδοϊαγοα ἰπαὶ Οἠγὶεέ ισαβ8 ἀδαὰ ἐπ υαΐπ, ἀπὰ Κγιρίταίοί 
εἦὴε ρταςο 96,6 Οἤτίει, Οαϊ. ὁ, 21., 8π4 80 [6}} ἔγοτ) 1, ΝΙῸΣ 18 'ὶ δᾶϑγ 
ἴο ρεγοοῖνα ποῦν {ΠΕΥ 8ῃουὰ πᾶν γυδ[βολίίοη δηὰ βαϊναιϊΐοη ἔγοπὶ 
᾿ΐω, ἔγοιη τυβότ, δὲ {πὸ τονεϊαιίοη οὗ Ὠΐτῃ, ἴπογ ἀϊὰ ποῖ εχρεοί 
δέ, οὐ ανα ἐλ ἢ ἰη Ὠΐτα ἴο )υδι1Βοδίίοη, ὈγΥ ψ]οῖι (ποΥ τπουρἢϊ ηοΐϊ 
(δι {ΠΥ δου ὰ Ὀς }ι1561}8 6. | 

νΟΙ͂,. ΝἹ]. 26ο 
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Ἰηΐο ἀΐϊθρτασθ. Τὴ ἀῦόονθ ἀδγιίνδίίοη 18 σοηβεγιηρά 
ὈΥ {π6 νονοὶ ροϊηι. [{ πᾶν δ6 οὐϑεγνθὰ ἐπᾶὶ {πῈ 
τογιϊηδιίοη κεω ἀθηοίοθϑ μῥαδεέ. ὅο ἀσκειν ἀρετὴν. 

4, δ, 6. [ἡ 1Π686 νϑῦβθβ ἴπ6 Δροϑβίϊθ ἐραιδβα ιοἦν 
οἰγσιιποἰϑίοη 80 ὑπάθγροηθ τη8ὲ Θχοϊάθ τοὶ (ἢ6 
Βα νδίίοη ὈΥ ΟΠ γιβί. 

Καταργεῖσθαι, οΥ καταργηθῆναι ἀπὸ τινὸς, ϑ:σὩ 65 ΡΓῸ- 
ὈΘΓΙ͂Υ ““1ο θ6 ἔγθϑα ἔγοπι, ἴο θ6 πὸ ἰοηρογ δοιιπάὰ το; 
ἃ8 ἴη Βοπι. 7, 9 ἃ 6., καταργ. ἀπὸ τοῦ νόμου. 11 τηιιϑὲ 
ἢδτα βἰ πρὶν ἀδηοίο δοραγαΐίοη ἥγοηι. ΤΠ 5 [Π|6 86 η88 
5: “γα 8Γ6 βοραταίθα ἴτοπὶ 81} σοιητ ΠΥ στ, δηά 
σΟΠΒΘΠΌΘΠΕΥ 4}} θόποῆϊξ ἔγοι, ὅσ. ὅ8ο ΤἬΠΘΟΡΉΥΙ.: 
οὐδεμίαν κοινωνίαν ἔχετε μετὰ Χριστοῦ. Ἐν δικαιοῦσθε 
15 τιηρδηΐ, ““γ6 56οἷςκ ἴο 6 5816, Β6οἰκ 7υ8ε1ΠοΔοι. 
8Δη4 γοἀδεπιρίίοη." δὸ (ξουμηθρη. : δικαιοῦσθαι ϑητεῖτε, 
ΟΥ̓ σπουδάϑετε. 

Τῆς νογάβ [Ὁ] ον ηρ τῆς χάριτος ᾶτε δἀ ἠδ ὈΥ͂ ΨΑΥῪ 
οὔ οχρίδηδίίοη, δηὰ {Π6 86η86 185: “"Ὑα Π1188 οἵ 7}8.5- 
{γιηρ σγαςο,᾽ (866 Ὑ εἰβίβι η 8 ΘΧϑΡ]68,) ΟΥ, 88 
Βοῖροῦ δχρ δίη8 (ἢ ἃ τοΐθγοησθ ἰο νϑσγ. ὅ ἃ 6), 
“Υ6 ΠῸ ἸΙΟΠΡῸΓ Ρῥγοΐδββθ {ῃ6 (ῃγιβίίδη σοὶ σίου, δηὰ 
{Πογοΐογα ἃγα ποὶ ἴο 6 δοσοιιηϊοα (ἢ Γ 3118η5 δ 41]]." 
10 18 ΒΏΓΟΜΑΙΥ γοιηδγκοα ὃν εί8.. {πα “1 ἴς ἢδά 
Ὀδθοη δἰτορϑῦμογ ἱπιρό881016 ἔοὺγ ΔΩΥ οπ6 (0 ἔα] ἴτοπι 
Ῥτᾶςο, {18 Μοῦ ἃ ἤᾶνο Ὀ6Θη ΡΘΓΘΟΙΥ Ἱπσοοηρταοιιβ." 

ὅ. ἡμεῖς γὰρ πνεύματι. ἐκ πίστεως ἐλπίδα δικαιοσύνης 
ἀπεκδεχόμεθα. Τῇ Αροϑί]6 ἤδθγα βίον πὶ ἐπο86 
ΔΓ ΔΙΠ] Πρ ἃ: 81} Δυϑυγ ΠΥ ψνῦο {Π1ηΚ (Πᾶι δοέλ το }}- 
σἰοηβ ΠΥ Ὀ6 οοΠ]οἰη66, ἃηαὰ ψὶϑ ἴο 6 δοοουηίοά 
ΟἸὨ γί βιίδη8, θυϑὴ Πουρἢ (ΠΟΥ 58θεἰς (ο δἰίϑια 1.5{18Ες8- 
[10η ὈΥ 8η οὔνβάϊθηςο ἴο {ἢ6 ἰανν. 
ΠΗ 8688 15: “ον ψ6 ((τίβε1Δη5) ἀο ηοΐ ὀχρϑοΐ 

ΟΥ ΠΟΡΘ ἴον βαἰναϊίίοη ΟΥ̓ ΔΠΥ δχίθγηδί γιίθβ, θυΐ ὉΥῪ 
1Π6 ἱπέογηδὶ ἔβϑ  ηρ8,᾽ 1. 6. Ὁγ ἅἢ. (Βοτρογ) Απά 
80 βοβϑημπ). δηᾶ ᾿παθϑα Ἰοηρ ἃροὸ Ῥάγϑιβ δηὰ Οτοί. 
Βυΐ {118 βθϑίηϑ ἃ νϑῦὺ {τιρίἃ, ἔβερ!β, δηὰ ἔογοοά 
Β6Ώ86. Εὰγ ῥγείδγα᾽α 15 (Π6 ἱηἰογργοίβιοι οὗἉ οἱ, 
ψ ῃΟ0 πηἀογβίδη δ {Π6 πρεύματι οὗἁ ἔπ ἀοσίγιηα οὗ ἐδ 
Οὐοβροὶ, οὐ [6 ΘοοποΥυ οὗ 1ῃ6 ἢθνν σονοηδηΐ, 848 
Ορροββά τὸ τῇ σαρκὶ, }υ8[ οΔ]]6ἃ τώ νόμω. Απά ἰο 
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{π|5 Κορρα ἰῃοϊπηθβ. “1 Ψ1} ἐῃυ8 (βαγ8 6) Β6 
ὀαιγαϊθηΐ ἴο ἐν χάριτι; 8ἃ8 δί Φ, 20. κατὰ πνεῦμα 18 
δαυϊναίθηΐς ἰο κατ᾽ ἐπαγγελίαν." Βυΐ, δῖοι 411, 1 566 
ΠΟ ΓΘδβοῇ [0 δβοσί {86 δηίθηΐ δα σοϊηῃηοη ΟρΙΠΐοη, 
{παΐ πνεῦμα θα βίρηϊῆεθ (6 Ποίψ 8ὶγϊ. δὸ 
ΒΘΟΡΏὮΥ]. : ἡμεῖς οἱ πιστοὶ, οὐ νόμῳ, ἀλλὰ πνεύματι 
ἁγίῳ ἐλπίξομεν δικαιοίσθαι' πώς ; ἐκ πίστεως. Δεῖ 
γὰρ προηγεῖσθαι τὴν πίστιν, εἶτα τῇ ἐπιφοιτήσει τοῦ ἁγίου 
Πνεύματος ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν λαμβάνειν, καὶ ,δικαιοῦ- 
σθαι ἐν τῷ βαπτίσματι. Απά Τπμεοάογοί.: τὸν γὰρ 
τοῦ πνεύματος ἀῤῥαβώνα δεξάμενοι, καὶ ταῖς ἐπαγγελίαις 
πιστεύοντες, τὸν προσδοκώμενον βίον προσμένομεν, ὃς ἀθα- 
νασία κοσμούμενος τῆς ἁμαρτίας οὐκ ἔχει τήν προσβολὴν. 
66 4150 (ἢγγβ. δηὰ (ὐσαπιθη.Ἐ 
ΤῊ πιοάδγῃ (οιμεηθηίδίογβϑ αν ἢοΐ ποίϊςοά (6 

ΕἸ]ρεῖςα! 856 οὔ τἢΠ6 γὰρ. ἼΘΙ 18, 88 Οἴθῃ, ἃ οἶδιι86 
οὔ6α ; ψὨοἢ ΟἾΓΥ8. 866Π18 ἰο ἢδνα ὑὕὈδθῆ ΔΎΔΓΘ 
οὔ; ἔοσ Β8 γϑιηδγίϑ, πὶ ““ πανίηρ βῃονγῃ (ἢθῖὰ (ἢ6 
ΒΏΙρνοοῖκ οὗ [δἰ (ἢ δηα βαϊναίίοη (ΠΟῪ ταιιϑί βιιϑίδιη 
Ργ Ψυάαϊζίηρ, Βα πον ροϊηί8 ουὔΐ ἴο ἔθη (Π6 ρΡοτί οὗ 
σίαςο, δηά τοδοΐ68 (ἤθη [ἢ6 ταδαν δηά 888 σοιγβα 
ΌὈΥ ψὨ]Οἢ βαἰ νδίίοη τηδὺ Ὀ6 δἰἰδιηθα. 

ὅ. ἀπεκδεχόμεθα ἐλπίδα δικ. 18 ἰγεαϊθα ὈῪ ΚΟΡῈ ἃ58 
ἃ ἼΘΓΟ ΡΟΙΙΡγαϑὶ8 ὺγ δικαιοσύνην ἀπεκδεχ.: δηα ἢξ 
τοίου ἴο Ῥανγβ. 740. γενομένης ὠφελείας τοῖς Καρχη- 
δονιοις ἄξιας τῶν προσδοκωμένων ἐλπίδων. “Εοῖ ἔλπις 
(8 γ8 ἢ6) 18 (π6 ἐλέη ἀοροά ζ0ν ; 88 ἴῃ 1 (ὐοσ. 9, 10. 
δηἋ οἰϑονμογα." 1018, Βοψ ν γ, ποι ίΠ6Γ ἃ ρου ρἢγα- 
818, ὨΟΓ ἃ ρἰδοραϑιῃ, δυΐ γαίθοῦ 8 ΝΘΓΥ δῃογροίϊς 
Θχργθβϑίοῃ ἀδηοίϊηρ δηχίουβ ἰοηρίηρ δηαὰ δαγηδβί 

τ 80 ἸΏΠΟΥ Ῥδυδρἤγαϑεθ : ““ Ὗ εχρϑοῖ {πε πόρε οὗ }υ81βοδίίοη 
δηὰ ρίουγ ; ἔογ δείηρ; )υκΒεὰ Ὀγ ΔΙ τὲ ἤανα ρεϑοθ τἱτἢ αοα, δηὰ 
Γα͵οΐοα ἰῃ Πορε οὗ ἴῃς ρίἴογγ οὗ ἀοά ; ἴΐ ἰδ [Ὠγουρἢ (δ δρίγὶϊ ἴλδὲ ννὲ 
νεεὶὶ ἴογ, δῃὰ ὀχροοῖ (δ οἸΟΥΥ ; ἴοσ με 16 {πε μἰεαρε δὰ δαγῃσεεῖ 
οἵα; ὈΥ ὲπι γγῈ ἅγὲ βοδϊδα ὕρ ἴο (Π6 ΤΗΝ οὗ τεαδιηρίΐοη, δηὰ υτουρδι 
υρ ἴἰο {6 εχρεοϊδιίοη οἱ ἰΐ, δηὰ ἰπογεΐοσε ἃσα Ὠοΐ δϑῃπαιηρᾶ οὗ οὔζγ 
Πορο, Ὀδοδιδα ἴΠπ6 ἴονα οὗ Θοἀ ͵5 βνβεὰ δυγοδᾶ ἰηΐο οἵιγ ἤθαγὶ8. Ὀγ {18 
δρῖτίς πῃ ΐοῃ μα μαῖἢ οίνθη αϑ; δη ἰδ ἀο ννε, πο πᾶνε (86 βτϑὶ 
ταὶϊα οὗ (Πε δρίτϊ, νγοΐὶ ἴου ἴ8ο τεἀειξωρίίου οὗ ὈὺΓ Ὀοαΐεβ, ὉΓ ἴδε 
Ἰοσίουρ ΠΟΥ οὗ 116 δοὴβ οὗ ἀοὰ, Βοιῃ. 8, 21 δι 23." ϑὅεὲ Βρ. 
8}1 8δρ. Μδηῖ, α1ς0 Εβι., Βεζα, ἀουηδν, διὰ Μδοκη. 

2 σα ὦ 
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Βορίηρ' [ὉΓ δὴν {δίηρ. ΤΙὰ5 ἴῃ οι. 8, 19. ἰἰ ἰ9 
υηϊτοὰ ψ ἢ ἀποκάλυψιν ; δηα 1η 1 (ὐοΥγ. 1, 7. ἀποκά- 
λυψιν τοῦ Κυρίου. ΤΏΘ Αροβί6 (νοῦ 1 πὰ 8υ- 
Ῥτβθα πο (οιμητηθηΐαῖοῦ βου] ἤανα ποί!ς64) 566 Π18 
ἴο ανα ᾿ιδὰ ἴῃ πη 84 νϑγῪ Ὀδδι 1] ραϑθαρα οὗ 
Ὅσας. 28, 82. “- ΤῊ β80η8 δηὰ ἀδυρἢξονθ 5881} θ6 
ἰνθῆ ηΐο ΔΠοΟί ΟΣ ΡΘΟΡΪ6, δῃὰ {Π|π6 ουθ8 804} ἰοοκ 
οΥ Τῆδτ δηά [41], σγονν ἀἴπ| (οἱ, 85 6 δερί. τη άογϑ, 

ὅτοιῦ 8076), ψῖτὰ Ἰοησίηρ ἴον {ἢ .᾽ Ιπάοοά ἐκδέ- 
χομαι, ἰΚ6 ἀποκαραδοκέω, 566 Π|8 ὈΓΟΡΘΟΙΥ ἰο τηθδῃ 
ἐἠῤγιδί απα εἰγοέοῆ ἡονιυαγά ἐδ ἠδαά απαὰ ποοῖ, 88 ἴῃ 
ΔΏΧΙΟΙΒ ὀχρθοίδίο. ἈΑπᾶ 80 {π6 Αροβί[8 ἢϊπηβ6 } 
ΔΌΡΟΔΓΒ.- ἴο παν {πουρῃΐξ, ὈῪ ψγῆδὶ νὰ ἢπά ἢ Βοηι. 
8, 190. κἡὶ ἀποκαραδοκία τῆς κτίσεως τὴν ἀποκάλυψιν τῶν 
υἱῶν τοῦ Θεοῦ ἀπεκδέχεται. 10 15 μ͵αίη {Παΐ δικαιοσύνης 
πηιϑὲ 6 τοηήογοη, ποῖ γὶρσἠΐξδοιιϑηεθδ (8Δ85 ἴῃ [ἢ 6 
ἙἘ. Ν.), θυ )μδέϊβοαξίοη. ἫΝ 

6. ἐν γὰρ Χριστώ ᾿[ησοῦ---ἐνεργουμένη. Ιη (5 ν6Γ86 
{ΠΘΓΘ 18 ὩδΑγὶν {Π6 88Π|6 βθῃ πηθηΐ τοροαίθά, γαῖ 80 
ἃ8 ἴο βίον [πὶ ΟἸ γΙϑ[1[84Π8 ἀο τρἢξ ἢ γα] οί! σ᾽ ΟΝ ΘΓῪ 
86 οὗ ῃ6 Μοβαῖο 1 ἂνν, δηὰ γϑϑίϊηρ 506] Προη {{6 
ἰηΐογη 8] ἔδο]ρ8 οὗ (ἢ Ὠφαγί. (Βογρότγ.) 

Κορρθ γϑηάθιβϑ: ““ (ἢ σιβε1 1 ο10, 8ῖν6 αἰγουτη- 
ΟἸ55 {6 Γι 8, 51:ν 6 ΠΟῚ ΟἸΓΟΌΠς13139, Π1ἢ1] ᾿ηἴογοϑί, πηοίίο 
οοηῆάα8 ε}ι8 Ὀαδηϊρηϊδι!, οἵ Ὀθησνοϊθηι ἃ σοι ρ]6ο- 
ἴδι!8 4105. Αηά 50 Βοβθηιη!εσ. Βιΐ ἴῃ {Π|686 
1η1ογργοίδιοη5 1 σαηηοί ΔΟα 6866: ΠΟΙ ἀὁ 1 866 
ΨΥ ἐν τῷ Χριστῷ 18 ἴο δ6 τοηδεγοά Οἠγιϑέϊ 7εαξ- 
οἷο. Απὰ 88 ἴο απῆηιὶ δοηδιδ, 1 οδῃ 566 ὩοΙΒΙηρ, 
οὔ Κιπά ἴη {πΠ6 ψογάβ8. ἘΠ δητφηΐς (ὐμτηρηία- 
ἴΟΓΒ ΔΡΡΘΔΓ 0 ἢᾶνθ 86) ἃ ἔδν ΤΏΟΓΘ σογγθοΐ νἱοΐν 
οὗ 1[ῃ6 βοορβ δηά 86ῃ88 οὗ [Π6 ρᾳβϑϑαᾶρθ. Τῴ Χριστῷ 
18 Ἐχραἰηθα ὈΥ ἰμ6π), δη ἃ 8180 ὈὉῪ ὙΥΒΙΌΥ, “΄ ἐπ ἐλα 
εοοποπιῷ οὗ Οὐ γὶδί, ἐπ ἐλο Ολνιδέϊαη γοϊσιοη." Τῆδ 
οχροϑείίοη οἵ Ὁ γυβοϑβῖ. 18. 80 δας! θηΐ, δῖ, ἰπουρσῇ 
βοιηθν δῇ ἰοηρ, Ϊ σδηηοῦ ΒΌΡΡΓΘΒΒ 1 : ἢ. 751,7. ὁ 
γὰρ τὸν Χριστὸν ἐνδυσάμενος, μηκέτι ταῦτα περιεργαϑέσθω, 
φησί" καὶ μὴν ἔλεγεν, ὅτι βλαβερὸν ἡ περιτομή" πῶς οὖν 
ἀδιάφορον αὐτὸ τίθησιν ; ἀδιάφορον ἐπὶ τῶν ἤδη πρὸ τῆς 
πίστεως ἐσχηκότων, οὐκ ἐπὶ τών μετὰ τὴν πίστιν περιτὲμ- 
νομένων' ὅρα δὲ ποῦ αὐτὴν ἐξέβαλε, μετὰ ἀκροβυστίας 
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στήσας αὐτὴν" τὸ γὰρ ποιοῦν τὴν διαφορὰν, ἡ πίστις ἐστιν" 
ὥσπερ οὖν ἂν ἀθλητὰς τις καταλέγῃ, ἂν τε γρυποὺς, ἂν τε 
σιμοὺς, ὧν τε μέχανας, ἂν τε λευκοὺς, οὐδὲν διαφέρει πρὸς 
τὴν δοκιμασίαν ταῦτα, ἀλλὰ ἵνα ἰσχυροὶ καὶ ἐπιστήμονες 
ὦσι μόνον τοῦτο δεῖ ϑητεῖν' οὕτω καὶ τὸν μέλλοντα ἀπο- 
γράφεσθαι εἰς τὴν καινὴν διαθήκην, οὐδὲν βλάπτει τὰ 
σωματικὰ ταῦτα ἅπαντα, ὥσπερ οὖν οὔτε ὀνίνησιν, ὧν 
προσῇ. δὸ κ'50 ΤἬὭΘοΟρΡΥ]., (Εοιτηθη., δηὰ Τῆθο- 
ἄἀογοῖ. Απά {ἢ 8 18, ὕροὴ [6 ψῇοΐθ, 1 {ΠῚ Κ, ἃ 7υ8ὲ 
νίαν οὗ (Π6 Β6Π86. 

6. τι ἰσχύει, ““ ἀν81}5 ΔΗ {Π]Πρ ἴο 88 νδί!οη." [{158 
ποῖ, ΠΟΘΨΟΙ, ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ΒΊΡΡοΒβα {πὲ (8 18 ΟΠΪΥ͂ 
881 οὗ {Π6 οἰγουμηςῖβοα Ὀορίοσα ἤοῪ Ὀϑοδῖηα (τ 5- 
{1{ὴ8. ΕῸΣ ΟἸΓσ  ΠΟΙβίοη, ονθ δον (ἢ γιβίίαη ὈδΡῃ- 
81, ψ ου]α αὐαὶΐ ποέλῇηρ ἴἰο δα νδίίοη. ΥὙοἱ 1{ ἀπ] 
Ὠοΐ ἐ)μ}6, ὉΏ]658 γ6] 6 ΟἿ 8ἃ8 ἃ ἤ68Π8 οὗ οὐὈίδϊπίην 
1υϑιβοδιίοη. 

ὅ. ἀλλὰ πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη. Οη {116 
. 86η86 οὔ [686 ψογάβ8 (ομητηδηίδίοῦβ ἃΓ6 {116 ἀρτγοοά, 
ΤῊδ δηίθηΐ Τηἰογργαίογβ ἴ4Κ6 (ῃ6 ἀγάπης ΟΥ̓ ἰουθ ίο 
Ολνϊοέ, οἵ ψῃϊοῖ, (ΟΠ γγβοβῖ. βᾶγ8, {πΠ6 Αροβίϊα πηθδῃ8 
ἴο ϊηξ ῃο86 νψ γ ἀδνοϊ ἃ ψῇο ᾿Ἰβδιοηθά ἴο {Π6 5ϑάιιο- 
110Π8 οὗ (186 ἰϑδσῆθγθ, ἃ8 πηιϑὲ αἷδοὸ 6 ἐλῤθ “αἶδο 
ἐσασΐογ ἐποπιδοίυθα. Οὐ 6γ8 {π1ηΚ ἰΠδἰ ἀγάπης ΤΟΙ 8 
ἴο ολαγὶέν ἰοπατ 8 {Π6 ΗΠ ραΐϊῃθηβ. Βυΐ {18 σδη 5811}} 
1688 Ρ6 (οἰεγαίθ. 1, ἢονγανθι, 810 850 αν ἸῃΟ]π6α ἴο 
ρτεοα ψ ἢ ΟἾγΥ8., {πὶ 1 {π|ὴΚ (ἢ6 Αροϑβιί[6 τηϑδηΐ 
ἴ0 5ῖΓΠΚ6 ἃ ἢοπηα υἷον δ οπϑ οἵ {Ποὶγ στγϑαίοϑε [Δι}}{8, 
Ὠϑιηοἶγ, {πΠ6 ψδηΐ οὐ (Π18 ἀγάπη, ποϊν βίδα ίηρ 41] 
[Π6 ΡΥΓΘΙΘΏΒΙΟη5 ἴο ργθᾶΐ ΒογῸ ΡΌΪ ΒΥ 88 ἴο {Π|Ὸ [ἂνν 
Δη4 {π6 (ὐοβροὶ. 1{δ1ηΚ, {Ππογοίογο, (μι Οτοί., δηά 
τησϑῖ γτροθηΐ (οιημηρηίδίογβ, ΓΙΡὮΥ ΓΘΠΘΘΓ: “ (ἢαΐ 
ψ Ὠ]οἢ ΒΠΟΥ5 156], Θχογίβ 118 ἴογος 1 ΟΠ ΔΓΙΥ, οΥ δ- 

᾿ πουοίοποο.᾽"" Τηδί αἰβραΐεβ πα ὑῃηομαγ 8016 Ὀγαν]- 
1ηρ8 λαά [ΔΚ6η ΡΪ8ς6, 18 αἰ Γ ΤΟΙ νῸΓ, 18, 16 ἃ 426. 
11 15 ἀργοϑὰ ὈΥν {6 πηοϑῇ δπιηθηΐς (Ομ δηἰδίοῦβ 
(866 Θβρϑοιδι)ν (απηογοη., Οατοῖ., δηαὰ Βογρογ), {πὶ 
ἐνεργ. τηυϑῖ ἴᾶνα (ἢ6 86η86 ἀῦονβ δϑϑιρηῃθά, δηά ηοΐ 
(δὶ ψῃϊςἢ βοπΊ6, 45 ΠΡ ν, δἰίγιθυῖα ἴο 11, παπγοῖν, 
ῖ5 πιαᾶς αοέΐυο ὃν, ἰς τυγτομιρἠΐξ, ρεγγεοοίοα ὃν (8ε6 δοἢ!. 
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Τ1,6χ.); 1πουρῇ [Π6 ἔννο βἰρῃ! οδ η,8 ἰῃ βοὴ ἄδρτεὸ 
τΏΘΓΩΕ ἰηΐο οδοἢ ΟἴΠΘΓ. 

Ναν, ἱΓ ΔΩ οὴθ6 ψ|1}} οἤοοβα ἰο ἱπίθγργοῖ ἀγάπης 
ῬοΟΙ᾿ οὗ ἴον ἰοψαγάβ αοά «πᾶ ἰονᾶγαβ πΊδῃ [ὉΓ 
(οὐκ 886, ἢδ τη δύ ῬΟΒ8:0}Υ 6 τὶρῆϊ. 

ἡ. ἐτρέχετε καλῶς" τίς ὑμᾶς ἐνέκοψε τῇ ἀληθείᾳ μὴ 
πείθεσθαι; ἨἮἩδτθα ψὰ ἢᾶνθ ΔῊ ΔρΌἢ 8108] πιο ΔΡἢΟΓ. 
ϑ'6α {Π6 ποΐβ οῃ ὦ, ῷ. ᾿Εγκόπτω 5]ρη1ῆοθ5 ἰο ουϊ ΟΥ̓ 
δηἀ ἱπέογοορέ ΔΏΥ ΟὨ Θ᾽ 5 οοῦσβθ. Τῇ6 σοιηπΊοη γοδά- 
1Πρ᾽ ΠΟΓΘ 18 ὐνέκογε. Βυΐ [ἢ Γ6 18 γθάβοῃ ἴο {1ηΚ (ἢδί 
ἐνέκοψε 15 [Π6 ἰτὰ 6 οὔθ. Τῇῆβ [ὈΓΠΊΘΓ πιᾶν, ᾿ηἀθ666, 
06 ἀοίδηἀοά ὈΥ βοπια Ὄβχϑιλρῖοβ δάσο ὈγῪ ΕἸΒΏΘΓ, 
Κτορ9, δηά 1, θβ8ηον (ἰο ψίοῖ 1 δἀά Οποβδηά. 68, 1. 
ἀναβαλλόμενοι καὶ δυσπρόσιτοι, καὶ τοῖς ὑπηρέταις τοὺς 
προσιόντας ἀνακόπτειν κελεύοντες), γεῖ ἰῃδΐ 15 ἘΠΠΘΟΘΒ8- 
ΒΑΓΥ, 88 {Π6 ΟἾΠΕΟΙ 15 80 Βιρογίου Ὀοίἢ ἰπ δχίθγηδὶ δηά 
1πίθγηδὶ θνιἄθησο. [ηάροϑα, ἴῃ {π6 ον ΜΝ. ἴῃ ψὨϊςοῇ 
ἄνεκ. ἐδ [ουηά, 1 ἅγΓοβϑθ ὑγΟΌΔΟΪΥ ὈΥ ΠΊΘγΓΘ σἤδηςθ, 
βῖης6 α 8η4 ε ἃΓ6 ῬογροίθδιΥ σοηΐουπάαά.. , 

Ι͂η {π6 παχύ ψογά8 τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι [6 ΓΘ δΔΓ6 
ναγίδοηϑ 1 (86 ΜΆΝ. Βυΐ, 485 {86 Ὀοβὲ (65 
δάιηϊί. {πῃ 6ΓΘ 18 ὯΟ ΓΟΆΒΟῚ ἴο 4] {π6 οοπηηϊοη ἰοχί, 
ἴῃ ΨὨϊοΝ (η6 πέιθεσθαι 15 ρονεγηρα οὗ ὥστε, ἀῃα {Π6 
μὴ 18. ᾿πουρῆΐ ἰο Ὀ6 τοἀυηάδηΐξ ; 85 18 {πΠ6 σᾶ86 ψ] ἢ 
Βανϑῦαὶ οἴ νϑυῦ8 οὗ ρϑοῦ αγ Κιηάς, οὴ ΠΟ 5866 
Μαίιῃ. αγ. αν. Ὑπουρῇ [τ 15, ἢ τοᾶβοη, 61168- 
ιἰοηθαὰ ὈγΥ Ηοοραν. ἘΠ Ποε 1{Π6886 οδὴ 6 τὰ ν 
δοσουηίοα »ίθοπαδηιδι. Ἰηάἀοοα, ἃ ψογὰ 18 οἴβηῃ 
ἐλομρσὴέ μἱθοηδϑβίῖίο, ψῇθη 1 ψουα ποὶ )6 υβοά 86- 
σογάϊηρ ἴο [(ἢ6 ἰάϊοτῃ οὗ βοπιθ οἵδον ἰδησυδρθ, ἴἢ το- 
βρθοί οὗἵἩ νῃ]οἢ 10 18 σαἰέοα Ρ]οῃ βίο. 
Βγ ἀληθεία 15 τηδδηΐ {16 ἔγμθ αοοένίπο 9. Ολγῖδί. 

566 8, 1. δῃηά 2, ὅ ἃ 14. ὰ τπρῇς θ6 ρδγα} } 6} 16 ΒῪ 
οὐγ πιοάθτη ψογά ογέῤοάοχψ, ἃ5 ορροββα ἴἰο (6 ἢ6- 
τογοάοχυ οἵ {Π6 ΖΨ0441Ζο18. 

Τῆδ τηἰοτγορδίίοη 8, 88 ΤὭΘΟΡὮΥΪ. Οὔϑογνθβ, ὁλο- 
Φυρομένουι ὅο ΟἾγΥ8. : ταῦτα ἀποροῦντός ἐστι καὶ θρη- 
νοῦντος μάλλον, ὥσπερ καὶ ἔμπροσθεν ἔλεγε, τίς ὅὁμᾶς 
ἐβάσκηνεν ; 

8. κα πεισμονὴ οὐκ ἐκ τοῦ καλοῦντος ὑμᾶς. [1ἰ 18 ὁὉ- 
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δεινά ὕγ Βογρεῖ, ἰπδὲ [6 αΠΠΠ ΟΠ ἤθγΘ πἰηρθδ οἱ 
{Π6 86η86 Οὔ [Π6 τᾶγε ψοτγὰ πεισμονὴ, ΟἾΪΥ ουπά οΪ56- 
ψἤοΓΘ ἴῃ Ευδβίαϊῃ. δῃάὰ 1η Ηδϑγοὶ.. : πειθὼ, πεισμονὴ 
πίστις. 1 ΤἸΠΔῪ 8ΙΡΏΠΥ δἰἴ 6 Γ εὐπειθεία, ρέϊα ι{ἱέψ, 
οδεοάϊοησο, (45 ἴῃ δηϊίθηΐ (οιπιηδηίδίοιβ δηεὶ πηοβὲ 
τηοάογῃβ ἰδκα 11), ΟΥ ογα εἐῖηθ55 ἵπ ρμεγομαάϊηρ οἐλονς,. 
αἰοοϊυαδίοηε8ς5, (ἴἰο υ.86 [ἢ 6 ἐχργαββίοῃ οὗ ἰῃ6 Εἰ '. ἴῃ 
4, ΤΠ659. 2, 10.), ἃ5 τοίδιγσεα ἰο 1Π6 [2156 ἰθδοῦθγβ: 
Απᾶ 80 Ραγ. Μαμοοῖν., Εγδϑῃ,  1δβί., Ζεροσ, δπά 
Ρίβε. Α5 (ο ἀμέλῤογνἱέψ, ἰἢ6 ραββᾶρα ἴῃ Ειιβίδιῃ. 18 ἴῃ 
ἔδνουτν οὗ [86 Ἰαἰίογ Ἰηἰεγρτγοίδίίοη. Βυΐϊ [Π6 οοηίοχέ 
15, 1 ΠΙηΚ, ΟἸΘΑΥΥ 1η ἔλνου οὐ {Π6 [ὈΓΙΘΓ Δηα τοτΘ 
σομηηοῇ Ἰηἰογργοίδιίίοη : ἔῸγ πα γα 18 ον! ἀθηι]ν ἃ ρΡᾶ- 
Γοηοτηδϑίδ, δης δὴ 8]] υ8ίοη ἰὼ πείθεσθαι γι.ι8ὲ Ὀδίοτθ ; 
η. ἃ. “1818 ΔΘ ΠΥ δηὰ τγρϑαΐηθ8β8 ἰο ἤραυκϑη," ὅτ. 
Τμδί πεισμονὴ Μ1}} "δᾶ γ {Π19 β6η80, 18 Δρραγθηῖΐ ἔγοιη 
Ηδβγςοῆ. ; δηὰ {πΠ6 δυιποῦ οὗὨ 80 νΟΤῪ τηοάδγηῃ ἃ 
ΓΙΟΓ 8ἃ8 Εἰ υβίδι ἢ. 18 οὗ 1||6 ψοῖρς. ὕὕροη {ῃ6 
ψ Πο16, ἐπουρ (ἢ6 ἴογμοῦ 1 ογργθίδι ἢ βθο8 ἴο 
ἄδβογνα [6 ργοίδθγθηςθ, γε ΤἬΘΟΡἢΥ]. 6 ]}} ΧΡ δ᾽ 5 
1π5 : Τὸ πείθεσθαι τοῖς ἀπατώσιν, οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ 
Χριστοῦ" οὐ γὰρ ἐκάλεσεν ὑμᾶς ἐκεῖνος ἵνα πείθησθε τοῖς 
συμβουλεύουσιν ᾿Ιουδαΐξειν. 
ΤῊ καὶ 15 ἔογ αὐτὴ ἡ, ἐλὶδ' ΤῊ τοῦ καλοῦντος ΙὩΔΥῪ 

με Ἰηπἰογργοίθα οἰἴποῦ οἵ σοά, ογ, ν τ ἢ βοπιο πηοάογὴ 
(οιτημηρδηίδίογθ, 48 [οοΚο, οάάγ., δηὰ Μδοκη., οὗ 
Ῥαμί, Βυι1 ρτγείδσ (8 “όγηιθν, ΜΙ Οἢ 18 βιρροτγίοά 
Ό. (Π6 δυςδογιυ οὗ [Π6 δης 6 ηῖ8. 

9. μικρὰ ϑύμη ὅλον τὸ φύραμα ϑυμοῖ. ΟἾγγ8. δηά 
᾿ ΤΒΘΟΡΉγΪ. ΔΌΪΥ ἔστᾶοα (Π6 σοπποχίοῃ {πι8: “Τἢδΐῖ 
(Π6Υ τρις ἢοΐ ΒΥ, “ὮΥ 80 86 6 Γ6 ὈΡΟΉ 118 ἴῸΓ 
ορογίηρ οπδ ργεοθρὶ οὔτπθ [ν᾽ (πδιηαῖυ, εἰγσουτηςὶ- 
810} ΨῈΥ δχαρρογαῖθ οὐγ Δ Πη6.᾽» 

Ιη (Π6 Ιηΐογρτγοίδίϊοη οἵ {Π18 Ἔβαργθϑϑίοῃ, Ψ ΠΙοἢ 18 
Θν 6 ΠΕ] 8 ργονθυθῖαὶ οηΘ (οσσυΓΓΙ Ωρ; 4180 ἴῃ 1 (ον. 
ὅ, 6., δῃά οὐ ψῃϊοῆ 866 δοποείίρ. Ααδρ. δ. Ν. Τ. ρΡ. 
108.), {Π6 τηοάδγῃ (σοημηθδηΐδίογβ ἢαβι[αΐθ, 85 11 Β66Π18. 
ἴο π|6, ΝΘΓῪ πορ οϑϑῖὶυ. ΜδηΥ πηοάργῃβ, 88 Οτοί.. 
Ηδι., ΙοοΚο, Μδοκη., δηἀ Βογροχ, γοίον ἴἴ ἴο (ἢ6 
ἴλϊβε ἰθδοιιθ 8; 4. ὦ. “ἃ ἔδνν [4156 (ββοῦθιβ δγ, ὈῪ 
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ἐποῖγς ἀοοίτίπθβ, σογγυρί {τπ6 ψ ῃοΐΪα σοπρτοραιοη." 
ΤΠ6 δηιζθηΐβ, μόνον, δ8ηα ἸΏΔΩΥ ΠΠΟάΘΓΏ8, ἃ5 Ἐ8ῖ., 
Ὑγμθγ, ἯὙ Ε1156, Ἐοβθηαι., 48ρ18, ἀπ (85 ἰΐ 866Π)85) 
Κορρο, τοίδγ [ἃ ἰοὸ οἰγοιιπηοϊβίοη δηά βιιοῖ οἴ ἐϊΐ- 
τηϊέοα οὈβογνδῆσοβ οὗ 6 [807 85 (ἢ086 «ζι6 81 χ 6 Γ5 
τηὶσηξ θ6 οσοηίοηΐ, δἱ ἢγϑί, ἴο θϑη]οίη. ὅ0ο ΤΠΘορἢΥΪ.: 
ὥσπερ γὰρ ἡ ϑύμη πρὸς αὐτὴν δυμοῖ καὶ μεταποῖει τὸ ὅλον 
φύραμα, καίτοι μικρὰ οὖσα" οὕτω καὶ ἡ περιτομὴ, μία οὖσα 
ἐντολὴ, εἰς τέλειον ἰουδαϊσμῶν ὑμᾶς μετακαλεῖ. Απὰ 
Κορρα: “ Τεὶ! τα ποί (Πδὲ οἰγοιιπηςἰϑίοη, ἀη ΟἿΠΘΟΓ 
ϑιιοἢ τιΐα8, ἀγα ἱπηιηδίθγδὶ βηα ᾿πα!ἔδγοηΐ, δηὰ (ἢδί 
ἴῃ τ6πΔ γοὺ ΠΥ δοςοοιημπηοάαία γουτβαῖνοθ (0 [6 
σουηβ86}8 δηἀ νι 8ῃ65 οὗ [086 ῬΘΙβΟη5, τς Πσὰϊ σοπι- 
ΡΓοπϑίηρ χοῦ ΟΠ γίβιίδῃ ργοίβββίοη ; ἴογ, 1 [8ϑγ, 
1Π18 βίγοηρ ἱπο! πδίίοη ΨΠΙΟἢ γοι ἢᾶνα ἴῸΓ (Πο86 
τηρθ, τἘπουρ ἢ ΝΘΡΥῪ ᾿πιηδίοθγιαὶ, σου 80 οοτγυρί 
γου,, 88 ἴο δητγοὶν ἀθβίγου γουγ (γΙβίδη ρυῖης 1 }168.ἢ 

Ι οσδηποῖ θυΐ {π1ὴΚ (δὲ 1ἢ}18 ἰατίον Ἰἰεγργοϊδιοη 
ἄσϑογνοβ {Π6 ργοίδγθηςα, βίῃςσθ 11 866Π|8 ἴο δα ςοη- 
πγιηθα ὈΥῚ {6 νϑῦβϑ6 ὑγοσδαϊηρ, δηά 480 νοῦ. 81]. 
Ψ ΘΓ 566 {πΠ6 ποίθ. Οὐδ Φύραμα Βογρογ ἢᾶ5 πιιςῇ 
Π666|688 ἀἰβουβϑίοη; ἴον οἡ δἰ {ἢ 6 γ Ἰηἰογργοίδιίοη, απ 
Θϑρδοία! ν {1|6 ἰαϊίοῦ, {πΠ6 ππιροτῦῖ 18 ρ] δίῃ. 

10. ἐγὼ πέποιθα εἰς ὑμὰς ἐν Κυρίῳ, ὅτι οὐδὲν ἄλλο 
ᾧρονήσετε. ]Ἰΐ 18 τειῃηδικοά ὈὉΥ Κορρα δηὰ Βογρογ, 
[πὲ ἰοβϑί {Π6 Τδρι ΘΠ Θη8:0η8 Ὀοίοτθ γον οὐ Βιου!ὰ 
ἴοο πλο ἀαργαβ8 δηα σοηβθη 6 ΠΕ Δ᾽] 6ηδῖα {ἢ 61|, 
τῃ6. ΑΡοϑέ18 ἐείο ΒοἼθη8 {π8ΐ Πα Π688 Ὁ ΘΧΡΓΟΘ- 
8005 ᾿πἀϊσαίνα οὗ σοηπάθδηςσα τὴ (ἢεῖγ ἀοοι γ, 8η4 

, ΤΟΔΑΙΠ6588 [0 ΓΟ ἴο [Π6 τ]ρῆ σοῦγβθ." 
Ηρτγο οὔα νοι] ἴᾶνα οχρθοῖρα βοπια ᾿ηἰγοάαοσίοτιν 

Ῥάγεοθ, 48 δὲ, ΝὮ1ςΪ,, ἰη6 64, 18 ἰουπά ἴῃ {ΠΓ66 Δη- 
τρης ΜΝ; Ὀυΐ 1ἴ 568 ἴο ἤᾶνβ διίβθῃ ἔγοπι τ} 6 
ἸΔΙΡΊη. Κορρα ψοι]α βυθαυά δὲ, ογ ἀλλὰ. Βυΐ δβιιεὶ! 
ἂ1] 61}105818. 18. ποί αϑυ4]. Τὴ ἰδοϊ 18, {πΠ6 Αροσϑβι]θ 
᾿ΕΓΘ, 8ἃ8 οσοδϑίοηι!  ν οἰϑονῆθγα, δάορίβ {πὸ ἤσυτγα 
αϑυψηάἀείοη, (Ν Ὠοἢ,, 48 {π6 Ργίησα οὐὨἨ Ογς5 Ἰοπρ ἃρῸ 
οὐϑβϑεοσνϑα,) ) 5, ὙΠΟ ργορογὶν δι ρ]ογοά, σγθδί ΘΠΘΓΡΥ. 
Π6 56η886 πιδὺ ὃδ6 [Π:18 ΘΧΡΙΘΒβ6α : “1 [ὉΓ πιν ρϑτγῖ, 
Ῥίδος σοηῆσοηςθ ἴῃ γοῦ :᾽ [οὐ εἰς ὑμᾶς 15 ποί (85 
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Βοτροῦ τοράγἦβ 1) τοἀυπήδηϊ : ΠΟΙ ννᾶ8 {Π6γ6 8ΠῪ 
ΓΘδβοη ἰού (6 τϑοθηῖ (ομηπηθηίδίοτβ, 85 (Κορρδ δηά 
Βοῦρθγ,) ἴο ἢανβθ βειπ θα δὐ {16 86η86 οἵ Κυρίῳ. 
Νοιίμιηρ σαη 6 ποῖα ἢαγϑὴ δηὰ ἔγιρίἃ {π8η (ἰ6 1η- 
ἰογργοίδιϊοη ΕΠἼΘῪ Ρργσροβθ. Τὴα ἰγυθ 8686 18, τη- 
εἰουλθίοάϊγ, {παῖ δϑϑρηθα ὈΥ {π6 δηιίθηΐς (οιηπηθη- 
ἰδίογβ, 8η4, οὗὨἨ [86 πιοάδγηβ, ὈΥ ατοῖ. δῃηὰ Κορρο, 
ὨΔΙΊΘΪΙΥ : “ 60 δα] υνδηΐίεα,᾽᾽ ““ὈγΥ Οοὐβ Ποῖρ δηὰ 
Ὁ] 5βίηρ.᾽" δὸο ψ6 δι Πα γ] 88Υ, “ 1 {γυβί, οὐ [1 
Πορα ἐπ Οοά ἣδ Ψ1} ποῖ ρο." Ὅα τῇδυ τοραγά {ἢ 18 
88 ΟἿ6 οὗ [Π6 ΠΊΔῊΥ ΡὮΓΔ865 8οαί(ογοα ὑρΡ ἀπά ἄονη 
ἴῃ {π6 Αροβι!ο᾽β ψγηρ8, Ἰηἀϊοδίϊνα οὗὨ ἃ υιϊπὰ {Πο- 
ΤΟΌΡὮΪΥ ᾿πρυθὰ νι] ἃ 86η86 οὗ πηδηβ ἀδθροηάθησθ 
προη οα ἔοὸγ δνθσΥ Ὀ]θϑϑίηρ, Ὀοΐἢ θη ροῦαὶ δηΐ 

᾿ βριτπ8]. δυο 88 ἴῃ686 1 ΓΟ ΠΠΑΓΓΔη Δ 6 ἴο 
ΓειΓΟΥ ΔΎΔΥ 1Ἰηΐ0 ὈΠπ᾽Θδηΐϊηρ᾽ σΘηογα 1168. Ὁ 

Ιἡ ἐδ ψονβ ὅτι οὐδὲν ἄλλο Φρονήσετε [ῇ6Γ6 158 85 
6}1}ρ818,  οἢ τᾶν (1 {101} Ὀ6 δι θαςεα (85 οἴ 6η) 
ἴο {ῃ6 τιοδοοίψ οἵ τῃ6 Αροβϑίῖ6. Ηδά {Π|8 Ὀδθη δἱ- 
ἰΘηἀοα ἴο, ἢ. οὔθ ψουϊὰ Ἄνογ ἤλνα {πουρῆϊΐ οἵ 5:ι- 
ὈἰΣΙπρ, (ἢ Φοιοπιθ) “ {ΠΔΠ 848 1 ἀο,᾽᾽ ογ (σι ἢ 

ὮΠΌΥ) “{ΠἸΔη ἃ8 1 δχῃογί γοῖ ἴο 6 :" ογ (ἢ 
Βογρογ) 1πτογργοί!ηρ, “ ἀργοὸ ψ ἢ πη οἡ ἢ (τ ἢ 
οὔ (ἢ6 αῦονο ργονεγῦ.᾽᾽ Τῇ {σὰς πιο οὗ Βιρρὶ γἱηρ 
6 611}0818. 15. ππαοιιίραϊν τὶ οὗἩ Βοζα, Μϑηῃοοῇ., 
Εβι., Τιν., δηα ΚΟΡρΡρδα, παρ᾽ ὃ αὐτοὶ εὐηγγελάμην ὑμῖν. 
ΟὈὐΟΙΠΡΆΓΘῚ, 8 ὅς 9. 

10. ὁ δὲ ταράσσων ὑμᾶς βαστάσει τὸ κρίμα. Τῆδ δὲ 
158 γτοπάθγοή ὃν Κορρο, σὐαρέθγηι, ἠοιυουον",, δ6 ἐδαΐ αϑ τὲ 
πᾶψ. Ὁ δὲ ταράσσων---ἧ. Ὴ εἴ8. {Πυϑἴταῖο5 (ἢ6 ἴΌΓΟΘ 
οἵ ταρασσ. ἴγοιῃ (Ζ4]θη. ταράττοντες μόνον τοὺς μανθά- 
γοντας, διδάσκοντες δ᾽ οὐδὲν. Απῇ δοἢ θυ. σΟΙΠΊΡΑΓΘΒ 
ἃ 5ἰτὰγ 56 οἵ (Π6 Ηδρρ. ΝῺ ἰη Μίς. 7, 9θ. δίῖποθ 
Δ ΔρΡΡθδγβ ἔγοπι νοῦ. 14. δηὰ ϑιιργα 1, 7. 4. 7. 0, 17. 
{πδὲ [Π686 εἰἰβίθγθ 8 ΟΓῈ ΠΊΔΩΥ ἴῃ ΠΏ 6Γ, 1ὑ ΤΏΔΥ 
6 5 ΡΡοβο (ν ἢ τἢ6 Ὀ68ὲ (οπιηθδηίαίογβ) {πῶὲ ἐἢ 6 
ΑΡροβί]α ἢδγθ, 88 οἴῃ, 1.568 {Π6 βίπρο ας οοἰοοίϊυείψ. 
ἼΠ6 536η86, {Π6η, βΘρίη8 ἰο δ6: ““ῃοσνΟΓ την Ὀ6 
16 {του ]6γ8." ὙΜγ0] δπὰ οάάγ. ᾿ῃξδγ ἔρομῃ {Π6 
Ῥἤγαβ ὅστις ὧν ἡ, ἰὴ σοπ)ιηοίίοη ΜΠ (6 86 Οὗ ΤΠ 6 
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ΡΙυγαὶ οἰβενβογα, [μαι (ἢ 6 ΑΡοϑί]!α Ψψ848 ποῖ Ἰηἰογπιρᾶ 
ὈΓ δηΥ ραγίϊομίαν {αἰδ6 ἐφαοίεγ. Βαϊ {1118 β6ε}8 ηοίΐ 
ἃ οογγοοῦ Ἰηΐργθηοθ [τ ϑῃου]ά γαίῃ ἀρρϑᾶγ ἰ[ϑὲ 
1ῃουρ ἢ 8 ἐθλαγΚ8 ΟΓΘ ἀΡΡΙΙΟ8016 ἴο, δηα ρΙδησοα δἱ 
γπαην, Ὦ6 πχοδηΐ ἴο ρᾶγιϊσι γὶγ ]α να] 15 γεδμκε5 ἀραϊηδβί 
δοη16 Ἰπαϊυϊάμαί. Κορρα σοπ]θοίυγοβ (ἢδι {Π6 ὅστις 
ἄν ἢ ἰπί8 (πὶ [Π6 ΡΘγβοῦβ ἴῇ χυθδίίοη ΨΈΓΘ ΡΕΓΒΟΏ8β 
οὗ ἀἰσηῖ δῃὰ δυϊῃογιίγ, δυο (1 ψουϊὰ 844) 88 ψῈ 
αν τγϑᾶβοῇ ἴο {πϊηῖκς ΓΟ βοίηθ οὗ (Π6 (ὐογι μι ίδη 
[4186 ἰθδοῆθιβ. ἤἔζζλο (ἴ686 ρδύβοῃβ ψεσα 6 ΚΟΥ 
ποίΐ [ὉΓ οσογίδίη ; πα οοη]θοίιγοβ ΜῈΪ ἢοΐ δ ψογίῃ 
ἀοία!]ρ. ὅ,466:6 ΨΦετοπιθ 1 ἸοΟ. 

10. βαστάσει τὸ κρίμα, “4 5.411] ὈφαΓ (Π6 ρΡυπϊϑῃ- 
τηρηί.᾽ Κομίσεται τ. κα ΟὈΙΡΑΓΟ «(8π|68 8, 1. 
Ἀομι. 18,2. 1 Ρρί. 4, 17., ψ6γθ 866 (6 Ὠοΐ68. 

11. ἐγα δὲ, ἀδελφοὶ, εἰ περιτομὴν ἔτι κηρύσσω τί 
ὅτι, ἄς. Τα Αροβίία ἰογθ δάνεγίβ (ὁ ἃ οδ]ιπ)- 
ὨΙΟι 8 σἴάσσα Ὀγουρης ἀραϊηϑί Ὠπὶ ὈῪ (6 Ψυἀ41Ζ6Γ8 
δῦονα τη θηίἸοηθ 4, ΠδηλοΪΥ, ἑποοηδίβέθηου.----ΓΘΘΙΓΔΙΠΙΠρ' 
ἐΐοηι ἴτοτα (ἢ6 οὐὔβογνδηοα οὗ (6 ἅν, ἱπουρῇ ἴο 
βοῖηθ οὖλον ΟΒυγοθοΒ 6 ἢδα ρογιη6, ὩΔΥῪ 6ἢ- 
Ἰοιηθα 1. 

Βνυ {686 ψοσγαβ Ὀθείηρ ᾿πἰγοάυσοά 108. Δ[[6Γ πη6η- 
- το οὗ {πΠ6 αἰδέμγ δον δ, 1 Ὠ] ΑΙ ΠΥ ἀρροδῖβ ἰπαΐ ἐΐον 
ΨΟΓΘ (Π6 ῥγομλυϊραίοτβ οὗ {Π|8 σαν. 6 ΠΙΔΥ 
{παύοΐοσγθ [18 ραγδρῆγαβο : “" Νοῦν 88 ἴο [Π6 σΑΙ ΌΠΊΠΥ 
Ριορδραίβα ὈΥ βιςῖ ρθΓβοη8, (Πδὶ 1 ργϑδοῖ οἰγοιιτ- 
ΟἰΒ: 0}, 10 18 βιι )οΙοη (0 ΓΘρΡΙῪ τ: “ ΠῚ Ὶ (᾿ἰπἀ664) ποῖῦ 
(ἰδὲ 1 δίῃ Ὀθοοηγθ ἃ (γι βί!8}) ργθδοῇ 1ΐ, ΨὮΥ πὶ 1 
γοῖ ρμογβοοιυίθα ὈγῪ {π6 96 }Ὁ}8 δηά Ζυάδίζογβ ἢ ϑύτε! νυ 
86 αἀϊδριδί δηὰ οἴδηςβε πον ἰοὸκ ψουϊά ἢδνε 
οοαδθά." 

Κηρύσσω 18 ἴον διδάσκω. ΤῊ περιτομὴ 185, 858 ΚΟΡρα 
5808, ἴῸΓ ὅτι ἡ περιτομὴ ἰσχύει τι; ἃ8 δ νοτ. 6. Απὰ 
ἄρα Βἰρη1865 ργοίεςίο, ἐαπάθηι. 

11. ἄρα κατήργηται τὸ σκάνδαλον τοῦ σταυροῦ. ϑοῃιδ 
τϑοθηΐ (ὐομητηθηίδίογβ, (Ά8 ΝΝΟ}ββοὶί,) ανθ ργοροββϑᾶ ἃ 
Βίγδηρα ᾿πἰθγργοίδίοη οὗ {6 σταυροῦ, ὨδιηΕγ, οαέα- 
μέψ. Βυΐ, ἃ5 ΒοΟΙΡῈΣ δοκηονθαάροθ, {Πρ 18. ΠῸ 
ΓΘδΒΟΏ (0 ἀφδβογί (ἢ 6 δηΐθηΐ δῃηά οοϊημοη ἰμίογργοίδ- 
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{10η. παιίθ]γ, [6 ἀοοέγεηθ ὁ} ἐλα ογμοϊβαΐθη ἢ Ολν σέ. 
Απά Βογρδγ βρέ σοπιρᾶγεβ 1 (ογ. 1, 17. 564.» ΨΏΘΓΘ 
(Π6 οἴοβθ 18 8814 κεροῦσθαι (88 ἤδΓῈ καταργεῖσθαι). 
Αῃὰᾶ ἃἷ νογ. 18. [{ 15 64116α ὁ λόγος τοῦ σταυροῦ : δηά 
ΓΟγΊΠΟΓ οἡ, δ νϑσ. 928., 10 18 βαϊα : ἡμεὶς κηρύσσομεν 
Χριστὸν ἐσταυρωμένον, ᾿Ιουδαίοις σκάνδαλον. ΒοΙρῈΓ 
Οὔ ΒΘΥν 68, {πδτ [Π6  ΌΓΑΒ ΓΘ 5Β08Ο ΟΡ. 0]6 οὗ χο τη 68 
οὔ Ἰπιογργοίδιίίοη. 181. “" Τα 18 ἰἢι18 ΚΘ ἅν 
ἍΠ6 βία Π ηρ- Ὁ] οοΚ ΠΟ ὨΙΠἄοΓΒ 1[η6 76 ν}5 ἴγοπι 
οι γδοίηρ {86 ἀοοσίγίηα οἵ Ψ681:8 ΟὨγδέ ογυς θά." 
Φά]γ. τὸ σκανδάλον τοῦ σταυροῦ Ὀοϊηρ ρΡαΐ }6᾽" αρροϑβὶ- 
ἐϊοπθηι ἴοτ σταυρὸς δ' ἐστι σκάνδαλον (Οοἢ ψ ΠΟ βοτί οὗ 
ΔρΡΡοΒί[ΟΩ 566 τοῖ. οη 118 ρ8888ρ6 8η4 οἡ Εοῃι. 4, 
11.), (ἢ6 ΒΘῆ86 ἸΏΔΥ Ὁ6 (18: ““ ΕοΓ {118 18 Δ Κθη 
ΔΨΆΥ 8}} (Πδὲ ἀοοίγἷπο ΜὨϊ οὗ 18 80 οὐΐοιι5 (0 {Π6 76 ἘὉν8, 
8η4 ΨΏΙΟΝ ργονθβ ΒΌΟὮ ἃ β[Π} 0] ρ-Ὁ]ΟΟΚ ἰο {Π6πὶ.᾽ 
76 Ἰδιίογ ᾿ηἰογργοίδιοη 18 δαορίθα ὃγ ατοί., Βο- 
56Ππη)., 8η ΒοΙροῖ, ψὨΙΟἢ 481 πιθηϊοηρα (Ομ 6 η- 
[ΔΊΟΥ ΓΟ ΑΓ Κ5 (ἢδἰ σταυροῦ τηΔΥ Ὀ6 πη οΓρτοίοα Εἰ ΓΠ6Γ 
οὔ τ ψμοΐδ ἀοοένἧπο οὗ ἐδο Οὐοδροῖ, ννοββ Ῥυ ΠΏ ΔΓῪ 
ἀορσιιᾶ ψ88 (Π6 ἀσδίῃ οἵ ΟΠ γβῖ, οὐ [6 ἀοοέγίης οὗ 
ἐΐδε ἀραίἑ οΥ"᾽ Οἰγὶδέ ; δῃὰ (δί, οἡ δἰ ᾿πἰογργοία- 
το, ἴ[ῃ6 ΑΡροϑέ16᾽5 ἀγρυμηθηῦ Ψ1}} ἢοΪά σοοά. Βιιΐ 
5 ΓΟὶν {Π6 ἰαέέον" 18 ὈῪ [τ ἴῃ 6 [ΠΟΤ ἂρῖ, ΠΔΠπΊΕΪΥ, “ {Π6 
ἀοσίτίπα οὗ {Π6 βδογιῆσθ οἵ (6 ἀβδίῃ οἵ (πυιβί, δηά 
Π15 ἰαυίηρ ἀονῃ Ὠἰ8 Π{6 ΌὈΥ 4 ν]οϊϑηΐ δηά Ἰρῃοπιηΐοι 8 
ἄδδι! ἃ8 ἃ ΓΔΏ80Π) ἴῸΓ την." Νοῦν 85 ὈΥ {Π|5 ἀθδαίἢ 
ἀρ! Ινογδηςο ἔγοιῃ [ἢ 6 οσἰιγβ6 οὗ (6 ἅν, δηά τοι 18 
Ὀυγί ΠΘηΒοΟΠΊ6 ΠΟΓΘΙΠΟΏ 165 νγἃ85 ΡῈ ΓΟἢ 4864), Δη4Ἃ 450 (ἢδέ 
7μδεβεαξίοα πΠϊοἢ, Ὀν 16 Μοβαῖο ἴὰνν, σου] ΜΕΝΟΣ 
ἢδνα Ὀδ6θη οδίδ! θά, 50, ΌΥ πιακίηρ {Ππ6 ἰὰνν νοϊὰ δηᾶ, 
οἴποπο οἴεοί, (ΩΔΥ ονθη Ὀεϊηρ ἱποοῃδίϑίθης 10} ΠΥ 
:.86 οὗἉ 118 ΟΥΑΙ ΠΔΠ6685 88 ἀνδ᾽ 406 το }.8{ΠΠ οί! οη,) 10 18 
ὯΟ ΜΟΠΑ͂ΟΓ (Παὶ {18 ιππἀδπιοηίαὶ! ἀοοίγίηθα οὗ {Π6 
ογ088 Γ᾽ Ολγνῖδὲ ϑῃου ἃ ἢανα θ6θη ἴο (Π6 76 }8 ἃ βέιπι- 
δΙΠηρ-Ὁ]οοΚ. ΤΠ]8 νίενν οὗὨ (86 Βι0]6ςξ 18 δηξίγοὶ Υ 
ϑιρρογίοα ὈΥ [ἢ6 ατοοκ (οιμμηδηίδίογβ. (8866 (ἢ γγ8.) 
ὙΠΟΟΡὮΥ]. ΡΑΓΑΡἤΓα868 (ἢ 8: Εἰ περιτομὴν κηρύττω, 
᾿πέπαυται τὸ σκάνδαλον ὃ σκανδαλίξδονται ἐπὶ τῷ σταυρῷ 
οἱ ᾿Ιουδαῖοι" δι’ οὐδὲν γὰρ ἕτερον σκανδαλίξονται ἐπὶ τῷ 
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Φοῦ σταυροῦ κηρύγματι, καὶ οὐ παραδέχονται τοῦτο, εἰ μὴ 
διὰ τὸ καταλύεσθαι τὴν περιτομὴν καὶ τὸν νόμον ὑπὸ τού- 
του. Ὥστε περιτομῆς κηουττομένης ὑπ᾽ ἐμοῦ, ἡ μάχη τῶν 
᾿Ιουδαίων, καὶ πρὸς τὸν σταυρὸν, καὶ τὸ σκάνδαλον ὃ σκαν- 
δαλίϑονται ἐπ᾿ αὐτῷ, κατήργηται καὶ πέπαυται. 

14. ὄφελον καὶ ἀποκόψονται οἱ ἀναστατοῦντες ὑμᾶς. 
ὙΠΟΙΕ δΓὰ ἴδενν ρϑββαρθδ νυν ἢ] ἢ Ὦανα τοῦ ρεγρίεχοὰ {πε (Ομ ῃθη- 

ἰαΐοῦϑ, Οὗ ρίνθη σίβδα ἴο ργεδίοσς νϑγίοι Υ οὗ ορϊηΐοῃβ, ἴἤδη ἴῃ6 μγεβϑηΐ. 
Τῆα δπιϊδηϊβ ἴ8Κ6 ἀποκοί. ἴῃ 8 ρηνεὶοαὶ Βεηδα6, δηά (πὴ Κ Πδγα ἰ8 ἃ 
Ραγοποιηδβία οἡ {6 ργεσθαϊηρ᾽ περιτομὴν ; 4. ἀ. “41 νου]ὰ {παῖ {Π6 
ὙΠῸ δΓδῈ 80 ἔογνγασί ἴο δηϊοΐη οἰνουτμοϊϑίοη τνουἹά οσαΐ ο΄ (ἢ 6 τηειὰ- 
Ὀγὰ σϑηϊα! α." 80 ΟἸσγ8. τοηάδιϑ : εἰ βούλονται, μὴ περιτεμνέσ- 
θωσαν μόνον, ἀλλὰ περικοπτέσθωσαν (ΟΥ̓, 88 8 Τεδὰ ἴῃ δοίης Μ55,, 
ἀποκοπτέσθωσαν).. Απά 80 (ξουηιεη. 760 Ο. περὶ ὑμῶν μοι μέλει, 
περὶ δὲ τῶν ἀναστατούντων ὑμὰς, ὡς ἄνιατα νοσούντων, οὐκ ἔτι' τοι- 
γαροῦν μὴ μόνον περιτεμνέσθωσαν, ἀλλ᾽ εἴθε καὶ ἀποκόπους ἑαυτοὺς 
ἐποίησαν. Απηὰ 'ΓΕΘΟΡΏὮΏΥΪ. : εἴθε μὴ μόνον περιετέμνοντο, ἀλλὰ καὶ 
τελείως ἀπέκοπον τὰ ἑαυτῶν μορία. ΤΙ ιἷ8, ἡγεῖ, τ] 5, ἰ πιεδηΐ. 
88 ἃ ὈΪ((6Υ βᾶγοδϑίῃ Οἡ ἴῃ οἷν [Δϑοὶν] οὐ 5Ώ 688. 

Τῆς δῦοτα ᾿ηἰεγργοϊδιϊοη 18 α'δο δα ρρογίε ΌΥ ποὶ ἃ ἔδυν πῃοθγη 
(οιημηεηϊδίογβ, 85 Βοζβα, ατοΐ., δρῃεὶ, υρκο, Ἀοβθη., ϑοδ]δυδ., 
86 τησδῖ Γεσθηΐ οὔθ. Βυΐ ἴο {{|8 [ἴ 88 Ὀδθη οὈδ]εοίο Ὀγ Βοάάν., 
(παῖ “1 ὈῚ ὯΟ πι68Π8 δργδθ8 νυ] (ἢ ἴἢ 6 τ ἃ ραηΐα5 οὗἉ (τ βιϊδηΐ ἴο 
ΒΌΡΡΟΒΕ παῖ ἰῃ6 Αροβί]α (ννῆο υπάεγϑιοοά ἰὶ 50 νγε]ϊ, δηὰ ουτἱναίοα 
180 πῦις}}} βῃου" ά τϑαη ὈΥ̓͂ ἴα Ἔχργεβϑϑίοῃ ἰῇ φυθβίίο ἴο ἰμπ ϊπηδῖα 
{παῖ ἴα νυ ϊϑῃδα (ἤθσὰ ἀεαΐ, ΟΥ ννϊδιδα {π9ὶ ΔῺγ ὀοαὶίῳ εὐἱὲ τεγα ἰη- 
Βἰοϊοά ὑροῦ (δα Ὀγ ἀμπηιαν ν᾽ οΟΙδ 66." 1 πχυϑῖ, Ὠονγενοσ, Ὀ6 Γοτ 6 }- 
Ὀογεά, {πὶ ἴπ6 ννοσὰ ἀοθβ ποῖ δι ρροβε ἰΐ ἴο ἢδτε Ὀδθη ἱμῆὶοϊοα Ὀγ 
ἤμηιαπ Ὀἱοίοηοο, Ὀὰϊ Ὀγ ἐποπιδοίτος, μὰ νο]ιηίανγ, Αὐ τἢῆ6 β8ϑηε 
εἶπα, 1 οαπηοῖ δυῖ (πη, (ἢ Εγαβι., ΟΥ̓ ]}., 1.6, ΟἸοσο, ΕἸδηογ, 
ῬνμΌγ, απ ὰ οἴ 6Γ8,) [παῖ τ[ἢ6 βοη ἰγηθηΐ αυἰδίπρ οὐΐ οὗ (παῖ ἱπίογργο- 
ἰδἴίοη ἢ88 ἔδγ ἴοο τηυοΐ οὗ ἰευξίψ, Δηά 18 ἴοο ὑἱέέεγ, ἱπιργεοδίοσυ, 
8Δη4 860. ὙΠ] 8 ἃ δαγοάϑιη ἴ0 ὕ6 δυ ρροβεά ἴο σὐπη6 ἔγοπι ἴπ6 Αμροβι]ε. 
Απὰ ἴἰ ἰδ ἑη ναΐη ἴογ Κορρε δπὰ Βογρὲγ ἴο ὑγρὲ ἴΠ6 οἤδηρα οὗἉ πηδῆ- 
ΠΟΙΒ δηά αἰ εγθης 10688 ᾿ἢ Δρ᾽68 80 [ΔΓ αἰδίδηϊ ; βίηοα ννγαὲ πὰ ποιῃΐηρ' 
ἸΚ6 ἴἴ ἴῃ ΔΗΥ οὐδέγ μαγὶ οὗ ἴπ6 Αροθί θ᾽ 8 τυγΣ ἰρθ, ὄν νν ἤθη νγὲ 

- τα ρῆϊ ἤδνε ΒΟΟΏΟΣ δχρεοῖϊθα Ὀἱϊ[ ΓΠ6 88 δηα ΒΟΌΓΣΙ ΠΥ, ΠΔΠΊΟΪγ, ἴῃ ᾿ 
ϑρεακίηρ; οὗ [6 ΟογίηςὨίδη [8156 ΑΙροβίΐϊεαβ.υ Απά τπουρὴ 1 τᾶν Ὀ6 
πγρεὰ ἴΠαἴ ἴἢ6 Ῥγοῃοχηβϑία σεαυΐγεβ [8 ᾿ἰογργεϊδίίοη, γαῖ (Πα 
ἤρατο, ἰπουρὴ ἐγεαυδηιν υϑοεὰ ὃν (ἢ6 Αμοϑῖϊβ, ἰδ ποῖ ἴο ὃ6 ἰηΐγο- 
ἀυσεά ὑπ ῃθοαββα γ, 848, 1 (Ὠ ἸΏ , 5 ϑοηγθί 68 ἀοπα Ὀγ τεσεηΐ (οῃ)- 
τηδηϊδίουβ. Αβ ἴο ἴδια ρβββαρα οὗ Ρῃ]}. 8, 4., [6 195 ποι ῃίηρ ἴο 1ῃ6 
Ῥγεβθῆΐ ρΌΓΡΟΒΘ, δίηοα ἴΠ6Γα 15 οπὶψ ἃ ραγοηοϊηδβίἃ Ὀδῖνγθθῃ κατατομὴν 
δηὰ περιτομὴν, Ὀυϊ ὨΟ δἰπὶ δ ἃ 7.δὲ. 

Ι[΄“δΔηηοῖ, Ὠονγατοσ, ἀρρτονα ΟοὐὗἁἨ οἴποῦ ᾿ηιογργοίϑ 05 τυ οἷ ἰανα 
Ὀδεη βυδϑι ἰδ ἴῃ ἴἢ6 τοοπὶ οἵ ἴΠ6 δητίεηΐ οὐδ. δαὶ οὗ ΕἼΒΏΘΓ 15 
ἀεδί τι οὗ 4}} δι ρρογί ἔχοι (6 υϑ118 Ἰοφυιδηαϊ ; δηὰ (παῖ οἵ Κορρε 
δΔηὰ οἴ Πεῖβ, ““ΤΏΔΥ ἴἤευ 6 μηδ δηα 80} μογαϊΐοη ἔγοπι σά" 
(85 βαστάσει τὸ κρίμα αἱ νεῖ. 10.}" ἰ5. 140}6 ἴο πνυιοὶδ πιοῦα βεγίουβ 



ΘΑΚΑΈΙΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ, ν.-: 4606Ὶ 

οὐ)εοϊίοη, δῃὰ ἰ8 δηθδ!ν αἵ νατίδηοθ᾽ τἱτἢ (86 πογαΐα Ἰοφυεπάϊ, 
ὕρμοι {Ππ6 ννο]6, ἔ 866 πὸ ἐπίθγργοίδι 0 80 1{{|16 Πα Ὁ]6 το οδ)οεϊίοιω 
88 {παῖ οὗ Οοιηδγ., Ρίβϑο., Μοῃοοῖ., Ῥαγ., Ἐδί., Οτεὶ}., ὙΥΒΣιΌν, 
Μδοκη., δοάάγ,, δηὰ τοδί Οοιωτηδπίδίογβ ἔοσ ἴῃ ᾿αϑί σθηϊογυ, 0 
ἴδε ἴ(Π6 ἐχργαβδίοῃ ἴο βρη!  εἰϊπον, “1 που ]ὰ (δαὶ (ὮΟΥ τνουά οὐ 
τῃογηβεῖνοβ Ομ ἔγοιῃ ἴΠ6 ϑοοϊείγ, (ἀπ 80 Ψογίίη., Ὠνεϑίᾳ., δῃὰ 76ϑρμίο, 
ΟΥ̓́, ϑυρροδίηρ, ἴπ6 ιΐογα υὐἀἀ]6 ἴο δ6 υιϑραἀ ἴῃ ἃ ρβϑϑβῖνβ 8686 (88 
Οἴ6Ώ), “1 ννουϊι (παΐ (ΠΟΥ ννεῦα οαΐ ΟἹ ἔγοιῃ {πὲ βοοϊεϊγ (Ὁγ Ἔχ- 
ἙσοΟμπλ ἰδ] 0η)}." ΑΘ ἴο νηαῖ Κυμκα Ὀγρεβ ἴῃ οδ)εοϊίοη ἴο τἢΐ8, 
ἴς ἰ8 ἐγίνοϊουϑ. ΕῸΓ, ἱπ (πε τὶ μίαδοθ, ποιῃίηρ ἰδ ΣΠΟΓΘ ἰτραυθηῖ 
1Πδη {}}18 οὔδησα οὗὨ ἰδ διξιγα τη] 416 ἰηῖο ἴἢ6 ἔπαγε μαβοῖνο, δηά 
οὔ {Π6 ἔπίατε ρμαβδβῖνε ἑηῖο (ἢ ἔυΐατγα πλὶα16 : οα Διο ΒΟΥΡῸΓ πλδγ- 
8)88 ἃ ἢοκῖ οὗἉ οΥἰτἰς8] γεΐεγεποεϑ. Γἢε ϑαπ|6 ἰεαι ποά (οχηπιεηϊαϊογ 
ἢ85 80] ἀεξεπαεά (8 ἱπίογργείαι ἢ αρδϊηϑὲ 8}1} ἴῃ6 οὐ͵δοίοη8 οὗ 
Κόρρο. Αϑῖο {πε 6} ρ68 οὐὗἨ ἀφ᾽ ὑμῶν, ἰϊ 18. Π0 Ἰογα ΠΆΓΒΉ (ΠΔ ἢ 
τηοϑῖ Οἴἤεγβ ἴῃ ἴἢ6 Δροβί θ᾽ 8 ννυτὶ εἰ ρ5, Δηα 8 ἀοέδηάοα ὈΥ ἃ δἰ γαῖαν 
ΟΠ ἴῃ ἐκκλείειν βυργα 4, 17., νἴοθγα δε6 ἴη6 ποίβ, δῃὰ αΪ80 (Πδἴ οὨ 
4, 80. 

ΕἸΠΑΙΝ (ἴο ὑδὲ {πὸ ψοτγβ οὐ ΝΠ} 0γ) {1118 ΘΘθῖ8 ἀργθθϑῦ]α ἴο ἃ 
δἰ γα αν ράββϑαρα Οὗ 1 (ον. ὅ, 6 ἃ. 7. γνεγα πανίηρ βαϊὰ, 88 Πα, α ἐδέἐ 6 
ἰεαῦεπ ἰδαυεηδ ἐΐδ ιολοίε ἰμαρ, ἴα δα άβ, ρεῦρᾷε ομὲ ἐλοτείοτο ἐδ οἱά 
ἰξαῦοη, ἷἱ. 6. ρμὲ αψαν ἴγοηι ψουγεοῖθεβ ἰδὸ ωἱοκοαὰ Ῥέγβοη, νυ οἢ ἢ 
Εἰ πλβ6] Γ γα τνουἱὰ ἢοΐ ἀο δἰοηβ, Ὀεοᾶυϑα ἢ6 δᾶνν [ιἷ8 Δ ΠΟΥ 
δι Οηρ ἴΠδπὶ γγᾶ8 ᾿πηραϊτεά, δηὰ ἢς ἔδαγεὰ (ἢ 8 γαΐ ποὺ τωρ ῃϊ Ἔἐχδαϑρε- 
Τδΐθ [ἤδη οὐγα {ποὶγ αἰϑίοσηρεῦ. Απὰ σε (885 ἢ οάάγ. β8 8) νῦ8 
οοΟηῃβίἀοσ τἢ6 ρασίϊου δ εἰγουτηδβίαποεβ ἰῃ νυν ἢ οι ἴΠε86 βαὐδυοίηρ 
[οδοῦθγθ ορροβϑά {π6 Αροϑίϊθ, 1 νν}}} ἀρρϑᾶγ ἐπ εΥ νϑσῪ νν6}} ἀδβογυθά 
(Πδὶ δοοίοεὶαείϊοαὶ σοΉξα7γ6 ΜΜὨϊοΝ,, ᾿ξ δοεῖηβ, (ἢ 6 Αροϑί]8 ἤδσα νυ ϊϑῇθϑ ἴο 
6 ρμτοποιιηοεά ἀρβἰηθῖ [Πθιη. Ἂ» 

ἀναστοῦντες, ἰἴϊ ΤΩΔΥ Ὀ6 οὐδεγνοί, ἀγὸ ἰδ6 βϑιὴθ τ [ἢ 6 φὶ 
ταράσσοντες αἴ 1, 7. ἀῃὰ δυρῖα 10. Απὰ 80 Λείβ 17, 6. οἱ τὴν 
οἰκουμένην ἀναστοῦντες. Πα (ἐΓπὶ 8, ηἾ 868 Ὀγοροῦὶν [0 ἐμίγη ὠρδίαθ 
ἀοιπ, δηἀ τρϑῖαρῃοῦςα ἢν ἰο μπδοίίἶς, αἰδέιιγὸ. 

18. ὑμεῖς γὰρ ἐπ᾽ ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε, ἀδελφοί. [0 15 
οὐβογνθά Ὀγ Βογρογ, [δὲ ([Π6 ᾿πιογργοίδιίοη οὗὨ [Π 688 
ψνΟΓ8 Ψ1}} ἀσροηα προ {δαὶ οὗὁὨ {6 ἰὈΓΠΊΘΓ ΟΠΘ65. 
Βυΐξυροπ {ἢ 6  κεναιο υτοιαιιοα {ποτὰ σδῃ Ὀ6 ὯΟ ςοη- 
πδοίίοη ᾿δρτποα ἤσεγο, ψιἢουϊ στοαί νὶοθῆςσθ ; δηά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ 688 80 ΟἹ [Π6 βαεοοπά ; 4. ἃ. “ Ὗ6}1, Ρ6 (ἢδέ 
85 ἴἴ πηᾶγ, 4ο γοὰ Θη]οΥ ἴπ6 ΘΓ (ΠΟΥ 8566 Κ ἴο 
ἀδβέγου, ἔογ γοιι ψ γα ο81164," ἄα. [ {Ππογαίογ σδη- 
ποῖ ἀρτϑὰ νι Βογρογ, (Πδὲ ““ ψῃϊοῆονογ μθ6 δάορίοά, 
{Π6 νογάβ πιυδί θ6 οἰοβεὶν σοηηθδοϊθα ψιῇ {Π|6 ῥγα- 
σοάϊηρ ;᾽᾽ (πΠουρῇ [866 ΠΟΥ ἃΓα 80 ἰακθῇ Υ ΚΟρρο). 
1 βου ά γαῖ ποῦ ἄρρϑᾶῦ (παῖ {ῃθ γα 18 πὸ οοπηεοίϊοη αἱ 

41}, δῃὰ ἐπὶ 6 γὰρ γοίξιβ ἴο νϑσζ. 8 δὲ 9. ἡ πεισμονὴ ---- 
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ἄλλο Φρονήσετε; (6 ψογὰβ οὗ γα. 11 ὅς 12. 
Ὀεΐηρ ἴῃ 8οπιῈ ἄδργθο ρδγεπίῃοίίοαὶ ; 4. ἀ. “220 80, ἴ 
ϑαψ, ἴοῦ γε ψϑῦθ οδ δά ἰοὸ {πὸ ΟἸγιϑδη ἔδι ἢ [ῸΓ 
(τοράοηι," ἱ. 6. ἴο "6 ἔγθα. ᾿Ελευθερίᾳ 18 Ὠοΐ (88 8016 
ΒΌΡΡΟΒΘ) Ρυΐ ἴον ἐλευθερίαν. Τα ἐκὶ ἢδ8, (Β᾿οθθηπι. 
δηα Βοῖροῦ {πίηκ) ἃ δθῆη86 ἔγεηυθηΐς ἴῃ {Π6 Ὀ6βί 
ΜΓΓΓΘΓΒ, ΠΔΌΙΘΙΥ, λαὸ ἴορα δὲ οοπαϊέϊοηθ μὲ; ἃ8 ἴῃ 
ΤΗυοσγά. 7, 88. εἰ τις βούλεται ἐπ᾽ ἐλεοθερίᾳ ὡς σφᾶς 
ἀπιέναι. Ὠιοάοτν. Κδῇςο. Φ, 24. ἔπεισε τοὺρ Πέρας ἐκ᾽ 
ἐλευθερίᾳ κοινωνῆσαι τῆς ἡγεμονίας. Απαὰ [ ψουϊὰ 844, 
{πᾶΐ {18 ϑἰσηϊῆοδίίοη 15 ἔγοαυθηί ἴῃ ΤὨυσγά. Ηδοχα, 
Πονόνοσ, ἴῃ 6 υ86 οἵ ἐπὶ ἀΠΠἔ{ὸ) 8 ἔσο (ἢ 6 ((]4881ς4], )πά 
[Π6 8686 ἰ8: ““ ἐο ἐδθ Ἰπέοηξ ἐδαΐ γ6 βῇῆου]α Ὀδ6 ἔἴγθε 
(ἔτοια {π6 1ἂν οὗ Μοβεβ).᾽" 80. ὙΠΘΟΡγ].» τ ῃὸ ψΕ]] 
ῬϑΓΔΡὮΓΑΒ6Β: οὐχ ἵνα δουλεύωμεν τῷ νόμῳ, ἐκλήθημεν 
ὁπὸ τοῦ Χριστοῦ" ἀλλ᾽ ἵνα ἐλευθεριάσωμεν ἀπὸ ϑυγοῦ τῆς 
νομικῆς δουλείας Ο καλεῖσθαι 866 1, 6. δηὰ τ 6 Ποῖα 
{πο γδ. 

18, μόνον μὴ τὴν ἐλευθερίαν εὶς ἀφορμὴν τῇ σαρκί. 1ὶ 
ἴ5 ανάθης (Πα. (Π6Γ6 18 ἤθγθ δῇ 6}}1ρ818 οἵ ὁρᾶτε; δπὰ 
{πὶ τὴν 15 ἔῸΓ ταύτην τήν. εἰ8. 1{Ππ8ἰγαῖθ8. {{|6 
6111ρ518 ἔγοπι Δυγίδη Ἐριοῖ. 8, 24. ἀπὸ ῥώμης τις ἥκει, 
μόνον μὴ τι κακὸν. [{ 18 ψ6}} ορβεγνθά Ὀγ Βογρεσ, (δαί 
ἤδν!ηρ' τΏ846 τηρητίοη οἵ ἔξδονέψ, ἴῃ 6 Αροβιίία ρίνεβ. 
{Ποῖ ἃ 56, 80Π 4016 Δαπηοη 0 Οἡ [5 γέσἠξ τιδ6 ; οἡ 
ν᾽ Ὠίοἢ δ ]6 οὶ ἢ6 σοΟπ Π1168 (ο ἰγΓοδί υρ ἰο 6, 10. Α 
δι γΚίηρ ῥγοοῦ (πὶ (6 Αροβι16, ἐπουρῇ 6 τμαϊη- 
(Αἰ ποὰ {Π|πἴ 4} ἔογοθ νγὰ8 [Δ Κ6 ΑΔΥ ἔγοτα (6 Μοϑβδῖς 
1ν, γεῖ 88 {π6 [γίϑϑί ἔγοῖῃ [6 (δι γι ἐγ οὗ {Πο86 
ψ 0 ἀρβ6 [Π6 ἀοοίτίηθ οὗ υ8ι1ΠΠσαϊίοη δηα (γι βιϊδη 

᾿ Ἐῃυ8 ΤὭοδορῆι. : “5 ΑΒ ΡΟΒβἰ δ] {ΠΟΥ ταῖρι δαν, " ϑἰηςθ, ἴῃ, νγὲ 
ὉΓ6 ἔγθε, ννῈ ἸΏΔΥ (ὁ 848 νγα ῃ]6888, [6 Αροβι]8 "θος 68 {118 ταϊϑοοῦ- 
Ἄοερίίου, 8)ἃ βῆοννΒ ἴπδι γχὰ πᾶνὲ ηοὲ (ἢϊ8 εἰς ἀφορμὴν ταῖς σαρκικαῖς 
ἐπιθυμίαις : ἴον ννὰ 6 Γ6 ποὶ ἔογ (8 ριγροβα ἔγοθά ἔγοτη (ἢ γοῖκε οὗ 
ἴπ6 ἴανν, (δὶ να βδῃου]ὰ γυδ Ὠεδα]οηρ;, θαϊ (παΐ, τυ πουὲξ τῆς [Δνν, 
Ἧγ6 5ῃοι]ὰ ννδῖΚ εὐρυθμῶς, 86 Ὀεΐηρ; Ὀδίζεν ἰηϑιγυοίοα ἐ δηὰ νὰ πεῖε 
ΟὨΪΥ 5εῖ ἔηξε ἔτοιῃ (ἢ οσογοηιοπὶαΐ, Ὠοΐ ἤτοι ἴπε Ἰπογαὶ ργδοςρῖβ οὗ (ἰπὸ 
ανν.ὐ ἘΒγ {Π8 8, 1 ψου]ά οὔβεγνθ, (αὶ (8, 1 ἃ οοτγεεὶ ἰῃἴογργο- 
(αἰίοη, ψου]ὰ ργονα 186 τηδγτΐαρα οὐ ἩδητΥ (π6 Εἰρίἢ ἢ Οδίπδ- 
τίῃθ οὗ ΑΥΓαρΡῸΩ ἴο πᾶνε Ὀδθ αἵ νϑιίδηοα τ ἶἦ ἴΠ6 γγοτὰ οὗὨἨ ἀοά, 
δηά, ἰη, (δἰ δ6η866, αηϊανία]. ῬΥΠείμοσ ΑΌΡ. Ογδημλεν δαιρογεὰ (Ὡς 
Ῥδββδρδ ἴπ εἶα Τ͵οδίΐθα οἡ (δὶ ϑυδ]εεῖ, 1 Καον ἠοῖ. ' 
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᾿ΙΡ ΘΓ ᾿ηἰο Β]υνρί81ν [Πα ΠΠδγθησα ἐο ἐδ τηῦ ΤᾺ] ἀυ ἰ68, 
οΥγ Δυβοϊιία νιοἰδίίοη οὗ (ει. ὅ66 Βοίῃ. 6, 9. 5644. 
ΒΌΡΓΑ 2, 10. 1 (ογ. 7, 89. 

Βογρογ οῦβογνεϑ, (ῃδι ἀφορμὴ ποῖ ΟὨΪΥ 5ἰρηΐῆδβ δὴ 
οὐσσαδίοη, Ὀυΐ ἃ σαϊιδ86, αἰ5δο ἃ ῥοίρ, δῃὰ ζεγίψμεναμος ἴῃ 
οί 8ΔηΥ (πηρ. Απά δα γϑίϑιβ ἰο Μιιηιῃ ἰῃ ἰοο. 
δηά γΥεῖβ. ου ἔοι. 7, 8.; δηά δά ά8, {μδὲ ἴῃ σοηοτγαὶ 
1{18 υϑοά οὐ {1π6 αδιιϑο οἵ νῇῆδί 15 ἴῃ [86] σοοά : 88 
1η Ποιηοβίῃ. Ρ. 16. τὸ εὖ πράττειν παρὰ τὴν ἀξίαν ἀῷορ- 
μὴ τοῦ κακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνόητοις γίνεται. Ὁ 

(Εουτηθη. ψ6}} Ἔχρουπάβ (ἢ 18, 761 Α. μὴ ἀποχρή- 
σησῦε τῇ ἐλευθερίᾳ, εἰς τὸ δουλεύειν καὶ ταῖς τῆς σαρκὸς 
ἐπιθυμίαις. Οὐορατα 1 Ῥεῖ. 2, 10. 2 Ρεί. ᾧ, 19. 
ΑἸηοηρ ἴΠ6 πιδΥ (Ἰδβϑϊοαὶ ρϑϑϑαρθβ δἀάιυςρά Ὁ 
γ εῖ58. {Π6 τηοϑί ἀρροϑβίίβ ἀγα {Π6 ἔο]] οί ηρ. Ατιδεϊα, 

. 372. λυσιτελέστερον μὲν εἶναι δουλεύειν, ἢ κακῶν ἐῷό- 
ιον τὴν ἐλευθερίαν ἔχειν. 1λν. 84, 49. ΠΠΡοτίδία τπιοἀϊςὰ 

αἰδηΐαγ, ἐθιημογαίδπι θᾶ δα υῦγοηὶ δὲ 81Π091}}}185 οἵ 
οἰν δε υ.8 6586; ὨΙΠη4Π|, οἔ 4}115 σγάνθπ), οἵ 1058, 
αυϊ Ὠαρθοδηΐ, οῇγθηδίαη οἱ ργοὶριίθπι 6596. Ησόγ. Α. 
Ρ. 382. 1ὴ νὰ ΙθΘγία8 χοἰ ἃς νἱπ), Ιορα τορὶ ἀ!ρ- 
ὨΆΤΩ. “ ς 

Κορρα οὔβογνθβ, {παῖ δουλεύειν δι’ ἀγάπης ἰ8 [ὉΓ 
ἀγαπᾶν, δῃὰ 18 υβοά 88 δαὶηρ' ΠΊΟΓΘ δι} {80]6 ἴο τῇ 
ἐλευθερίᾳ. Βυϊ [6 ΑΡοΞΒ(16 τηϑδηί (1 {Π]1}Κ}) [0 δχρῦδβῷ 
ΠΟΤῈ (Δ 51:0 ἔουθ θαοσἦ οἴ ΘΓ, ὨΔΠΊΟΙΥ, ἐπϑογυΐγο 
οοπεπιοάῖ» πιμέμῖ8.5 [[{ 15 Μ6]1] ποίσεα Ὀγ (βευπηθῃ. 
δα ΟΠγγβοϑί., (Πδὲ δουλεύετε ἀξηοίε8 {ἢ 6 τὸ ἐπιτετα- 
μένον τῆς ἀγάπης. Ἐογ [6 Αροβί[6, ἰπουρῇ ἢ6 ἢ 85 
ἰἀΚθ ινδὺ ἴἢ6 γο Κα οὗ (86 ᾿ανν, γοῖ ἰδγ8 ἀροῇ {ἢ 6 πὴ 
Δηοίπογ νοκο, ψϊοῖ, ἐπουρὶ Πσἢ, 15 γοῦ 8ΕΓΟΠΡΈΓ, 
ΠΒΠΊΘΙΥ, ἰδὲ οὗ Ιονθο. Ὑγῆηαῖ 18 πηδδηΐ ἴθ ΌΥ ἀγάπη 
15 οἶδαῦ ίγοῃῃ 6, Φ. Τα δηθθηΐ (ὐοπιηοηίαίογβ (Δη6, 
οὔἢ6 πιοάθγῃ οἕθβ, ἢ οβθηι.,) σῦβοσγνο {Πδὲ {ἢ ΑΡοβ- 
εἶς ἢϊη5 δἵ {ῃ6 φιλαρχία οὗ (Π6 ἀδοείνοσβ, δῃὰά (ἢ8 
ἀϊδβρυΐϊοβ δῃα ϑητη ἶθβ οὐ {Π6 σοί. [{ 15 ἤθγθ ἴγῃ} Κ 

Ἀ Αῃά 80 δουλεύειν 8 υϑεὰ ἴῃ ΡΙαίο ἀδ [κρΡ. ἴ.. 10. (οἰϊεὰ ὈΥ 
Βυϊκ]εγ) “Ος ἐστι (βιος 861}.) τῇ ἀληϑείᾳ κρατονντα ϑῆν τῶν ἄλλων, 
καὶ μὴ δονλευόντα ἑτέροισι κατὰ νόμον. ἴ αὐά Ευγὶρ. ΡΙοΡη. 5566, 
ἥλιος μὲν νὺξ τε δουλεύει βροτοῖς. 
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τοιηαγκοά ὃν ΤΠθορῆγὶ., (πὲ φιλαρχία 15 {Π6 τηοῖποῦ 
οὗ ὨογοϑΥ δηα 80 ]8Π1. .ὄ ' 

14. ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν τώ" 
᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ἑαυτὸν. ΤὨΘΟΡΙ. οὔ- 
Βόγνο8, {πᾶ [πΠ6 Δροβίιΐα Παγθ, νι δΔαπη γα ]6 δά- 
ἄγοβϑβϑ, {8 {Π6 ἀἸβοουγβο ἔγοι ἀοσίγίηδὶ ἴο πλογαὶ 
5:}0]6οἰ5. Ἣδ Πογα ρίνθβ δὴ πωρογίδηϊ πιογαΐ πιαχίηι, 
(Π6᾽ ΡΓΙΠΊΔΓΥ ρΡτγθοθμῖ οὗ τ{Ἰ6 Ἰανν, σα δα ἰὴ .[4Ππ|68 2, 8. 
βασιλικὸς νόμος. Ἰῃ 118, 85 Κορρο, Ροῖϊ, δηά ΒοΓροῦ 
οὔϑογνθ, ψ} ἃΓ6 ποῖ ἰο βθ6κ γοβηθιηθηΐίβ, Ὀυ( ἰαΚα 1ἰ 
ἴῃ 118 ρ]αῖη δῃηὰ οὔν!ουβ β6θη86. [Ι͂ἢ ὉΥά6Γ, ἤούθνογ, 
ο ἀοίογιῃῖηθ τὐλαΐ 15 (Π6 ἜΧαςί 86η86, ἰἴ 15 ΠΟΟΘΒΒΑΓΥῪ 
ο. βοοιίδϊη (Πδί οἵ πληροῦται. ϑοίηθ οΧρίδίη : ““ {88 
ὙΠ Οἷ6 Ἰὰνν 18 οοπιρίοέοα," 1.6. 6 Ψν ῃο0 ΟὈΘΥ8 (18 ργεςερΐ, 
ΤΏΔΥ 6 {Ππουρῶϊ [ὁ ΟΡΟΥ τἢ6 ψῇο]6 αν. (ὅε6 Βογρεγ) 
᾿Αῃά βοίουν ἘΠρ] 5ἢ ̓ΤΓΥΔηβ᾽δίοσξ, νἢο τοησογ  υὐέεα. 
ΤῊ 8 Ἰητογργθίδι ἢ 18. ἰῃ 806. ἀθργοα σουηϊοηδπορὰ 
Ὀγ 1ἋὋΠ6 δηιθηΐ (οιηπιεηίδίοιΒ.Ό. Τἤυβ ὙΒΘΟΡΏὮΥΙ. 
((γοΐη (Ἰγγϑοβί.) εἰ ὅλως πληροῦν θέλετε τὸν νόμον, μὴ 
ἐν τῷ περιτέμνεσθαι, ἀλλ᾽ ἐν τῇ ἀγάπῃ πληροῦτε' αὐτὴ 
γὰρ τοῦ νόμου πλήρωμα. ὅδ66 4130 (Ἰποιιηδη. πὰ 
Τμοοάογεί. Απᾶ Οὐτοί. δηῃποίαϊθβ (ἢι8: ““ Ιου 
Τυασϊηηθηΐα ΠΩΡΙΘηΓΩΓ ΡῈΓ ἀοοσίγηδια ρογίδοίογεπι. 
Ἰκχ 1ϑγδο 88 ἰδηίατη ἸΏΓΘΓ 86 }υηρὶι, νδΏρα,] ηι 
᾿Ἰιδπλ 68 ΟΠΊΏ68 ; ἰάχυθ ὭΟΠ αἰιον!8 ποᾶο, 86 ῥργορ- 
ἰοῦ δι." ΑἹΙ {118 τυ 6 ΨΘΓῪ ἵἴγιιδ ; δυΐ 1{ ἀοας 
ποῖ 866 (ο ἢν θθθη 1π (ἢ6 ΔΡροβί θ᾽ 5 νον. 1 σοη- 
[688 1 866 Π0 Γβθᾶϑοῃ (0 ἀδβογί [Π6 ΠΊΟσΘ σοπιποη ἴῃ» 
ἰογργοίδιοη, οὐ ΙΔ ΠΥ Ε νη ἀνλρά αν Ὀγν γογβί., δπὰ 
δίησθ [18 [1π|6 ϑυμρογίοα ὈΥ πιοϑί δπιϊηθηΐ (ὐοσπηθη- 
ἀδίοτβ ἀοψῃ ἴο Κορρα, Βογρογ, Εοβθημ., δπα «4818, 
τῦο ἴἀΚ6 πληροῦται ἃ8 ΘΔαυϊναίοηϊ ἴο ἀνακεφάλαιοῦται 
10 ἃ ΝΘΓΥ 51Π}}}8Γ ρδϑϑᾶρθ οὗ ἤοῃι. 18,9. (ν ογα 8566 
{86 ποίθ), δηᾶ 4150 Μαῖίί. 42, 87. βε64ᾳ. δηὰ 7, 12. 
Βοῦβογ ρδγαρῇγαβαβ {{π18: “ ΟὨ [Π6 νοὶ ἰανν (θοι 
(Π6 ψον]8ἢ, (6. πηογα], δηα [Π6 ΟΠ γιβιδη ; 866 9, 190.) 
(ῃ6 αγριπιθηέμηι, ἃ8 τὰ ΘΓ, διηουπίβ ἴο (ἢ |18, σΟΠΊ68 
(ο {Π|8, ἄς. Απάὰ ἢδ ἰογα σοιηραγοβ 4 θδα  ] 
Βοῃ(Πηρηὶ οὗ ἰβἰάοτ. ῬοΪ. 4, 15. τὰ γὰρ κατ᾽ εἶδος ἐπα- 
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ριθμούμενα τῶν ἀρετών κατορθώματα μία γενικὴ ἀρετὴ πε- 
ριέλαβεν, ἧς ἡ ἀγάπη τοὔνομα. 

ΤἼηδ ρδϑϑᾶσα οὗ {πῸ ΟἸὰ Τοβίδπηθης δἰ υἀρά ἰο 15 
Ιἐνιῖ, 19, 8. ΤΩ Ἴ»᾽ 2 ΓΌΩΝ ; ἃ βθη{[πιδηΐ (48 Βογ- 
6 γ ορβϑῦνθ8) νϑσὺ οἴδβηῃ ἱπουϊςδίοά ἴῃ ἴ[Π6 Νὰνν Τϑ8- 
ἰΔηπγχοηΐ, δηἀ Ὡς ἢ 8665 ἰο ἤᾶνα ὈδΟοΙ6 ργονογθία!. 
«18 το ηαγκοά ὃν Κορρο δῃιὶ Βογρ., [Πα ἴῃ Θηαυϊτίηρ 
Ἰηΐο ἴἢ6 ᾿πηροτί οὗ {Π6 ΤΟΓΠῚ8 αἷς σεαυτὸν, 6 ΔΓ6 Ποΐ ἴο 
σρδαΐς Ἰηϑ  ρἢγϑοδϑὶ θη πθπιθηΐβ, Οὐ [00 πηιοἢ ΡΓΘ88 σἢ 
(ῃ6 56ῆ86. Αῃηάὰ {ἢ ἰαἰίογ, δἴϊογ ργθπιβιηρ (ἢ δι τῃ6 
Αροϑῖϊθ τηδϑηβ πού ἴο β88Υ ἴον »εμοΐ 6 ἅτ ἴο ἴονθ 
οὐγ περι θουγ, θὰ ρσῖνο8 δὴ ὀσαηιρίο οἵ ἴονθ, ρϑγΆ- 
Ρἧἤγαβ68: “Α.8 10 Ψψου]ά Ὀ6 αὐϑυγὰ δηὰ :γγδί δὶ ἴον 
οὔ ποΐ ἰο ἰονα γοῦν βοὶ, 80 ον οἱ 6 Γ8 ;᾽ οἵ, “" ὕἴου 
ον γουβ6} [, ἰονα οὐδε ῦβ 480." Απηά 80 ἸΏΔΠΥ ΟἰΠ6ΥΓ 
οὔ (ἢ τηοάδγῃ β8ςῆοοὶ οὗ Οογιηδη ὙΠοϑοϊορίδηβ οχ- 
Ρἰαίη : “ Νοῖ ο"ἱύ ἴονα γουγβοὶί, Ὀυ ΠΚον 86 γοὺγ 
μοϊρηρουγ." Βυῖ {Π|8 πιοάθ οὗ απο ΠΡΘ τεῦ 1168 
Ορϑη ἴο οδ]θοί!οηἢ8, Θϑρθοῖδι]ν οπθ ΜὨϊςἢ οσσυγγοά (0 
{πὸ δουίο Κορρε, πϑηλοὶυ, (ἢ δῖ 1{ 18 τη} Ἐ680}γ “ πισαθ 
0» ἐδδ ποποο," δῃὰ ἴο ἀνοϊὰ ἃ ἀοοίγιηαὶ αἰἤςου]έγ, 
ΥΠΙΟἢ δίζογ 41}, ΠΟ ΘΓ, 18 ΠΟΉΘ : ἴοσγ, ἃ8 ΚΟρρϑ γϑ- 
ΤΏΔΓΚ5, “ ἰτου τΠγΟν Πρ 48146 84} τη οί ργ 8168] 8.0{1}- 
(65, Δηα ςοηῃϑίάογιηρ [Π6 ΟΓ8. ΟὨΪΥ 1 {Ποὶγ ρ] δίῃ. 
Δη4 ροριιαῦ ἱπηρογί, [ΠΟῪ ΠΊΘΓΟΙΥ τοίϑγ ἰο -ἰπ ἀϊπά, 
ποῖ (86 ἄορτοε, οἵ ἰονα δ! σοοά-Ψ}} ; 4. ἀ. “Τίονα 
γουτγ πος πϑοὰν 1 (86 8816 πΠΑΜΉΕΥ ἃ8 γΟᾺ ἴον 
γουτγέο!, τπουρὴ οὶ ἴο {Π6 8β8πη6 ἄδῶτεθ;" ΜὮΏΪΘΝ 
σου πᾶν Ὀ6οη υπηδίυγα! δηά ᾿πιργδοισδοΐς, δπᾶ 
(Πογοίοτα οουἹᾶὰ ποῖ ἴᾶνθ Ὀθθη οοιημηδηάἀεοα. ΚῸ 
1: ἰξ σοητ68 ἴο {Π6 881η6 (ίηρ ΜΠ {16 σοϊάδη τὰ ]α 
αἱ Μαῖιί. 7, 12., τὸ ἀο υηΐϊο οἴπεδῦβ 88 να νου α (Π 6 Υ 
ϑῆου ά ἄο υπῖο 8. [{Π 8η ἢοΐ τ] 8.8 .Κθη, [Π6 “9816 
δχροϑι(οη 8 βοιῃθνἝ γα ἰο Ὀ6 ἰουηά ἴῃ {Π6 ψ τ ηρβ 
οὗ Ὀγ. Ραϊθου. Απά, ἱπάεθδά, δἴϊθυ 41}, (Π6 οἰδθογδαῖθ, 
μυΐ ποράϊθβϑ9, ἀἰβαυ ϑοη8 οὗ δίογγ, Βογρονγ, δηά 
οἴ 6 Γβ, ΠΘΆΓΙΥ σΟΠ16 ἴο (15 Ἰπιογρτοίδιοη, ἰπουρἢ ἴῃ 
ἃ ἔτ 1655 Τρ ΔΓ ΨΔΆΥ. 

ἴι 5 ΒοΔΓΟΟΙΥ ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ ἰοὸ δὰ, (πδί Υ [86 τὸν 
νΟΙ,. ΜΙ. ὧμ 
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πλήσιον 8 π]θ6ΔΠξ τὸν ἕτερον, ΘΥΘΙῪ ΟΩ6 ΜΠῺ Ὑἤοπὶ 6 
ἢδνθ ΔΩΥ σοπηθοίο. 
, 15. εἰ δὲ ἀλλήλους δάκνετε καὶ κατεσθίετε, βλέπετε μὴ 
ὑπὸ ἀλλήλων ἀναλωθῆτε. ΓΠΠ6 ΑΡοΒΕ]6 υτρ68 ἴΠ6 π6- 
ΟΟϑ8}Υ οὗ (8 ἀπίγ ἔτοπι ἡπώπαπ τιοέϊυε8, ἀπ ἴτοιῃ 
[Π6 6ν}}8 ψῃ!οἢ ψνου]α το] ἰο {Π6 πῃ, ἃ8 ἃ 50οϊοίγ, 
ἔτοπα {Π6 ορροβίία οοηάαςξ. [{ 18 ορβεγσνοά ὕγ (ἢγγϑβ, 
μι ἢ. [118 0.8] ἰαβίο, {πὲ 6 Ἔχ ρ 65865 [18 ὈῪ δῃ 7; 
{πουσὴ 6 Κηον 1Ὁ 85 ἴοο τπηυοὶὶ (Π6 “886. 
ΤΠ δὲ πηΔΥ 06 τοηἀογε “ οἡ {6 σομίγαγΥ." ΤἼΘ 

[Θγίη9 δάκνετε καὶ κατεσθίετε ΔΓ6 ΤΙ ΔΡἢΠΟΓΒ ΠΟΠΏΟΠ ἴο 
41} ἰΙληρσιιᾶρθ5, ἰο ἀδηοίο βοδ} 4818, θην υίηρϑ, ἀἸβριίθ8, 
Ὀγο 8, δ ἐογσδίϊοηβ, δη σϑ᾽ 165: ἰοὸσ ἴο αὐξ [ἢ680 
Π6Υ ἃ: 6 δῃρέϊςαῦθ]θ ; 88 Μ11} ἀρρθᾶγ ἴγοιῃ {6 Ὠστη ΓΟι8 
ΟἸΔβ8:ο} ρμᾶδϑᾶροβ εἰϊδα ὃγ ἴῃ6 Ρμιοίοριοαὶ (οω- 
υιοηίαίογα, ἰο ΨΏΙΟΝ 1 δῇᾳα Μᾶχ. Ἴγγ. [)159. 85, ὅδ. 
περιπίπτοντες ἀλλήλοις καὶ διαδάκνοντες. ῬΒΙΠΠοάδιη. 8Ρ. 
Βγαηοςῖκ. Αηβίοςι. 11, 88. γιγνώσκω φιλεῖν πάνυ τὸν 
φιλέοντα, καὶ .τὸν με δακόντα δακεῖν. 1 τηυδί ἤογα οὗὔ- 
βογνθ, (ἢδι κατεσθίετε 185 ποέ (ἃ8 ΚοΟρρα δηὰ Βοῦζοι 
ΒΌΡΡΟΒ6Θ) ΒΥμοηΥ ποι Β ΜΙ δάκνετε, ὈμΓ 8 ἃ ἴδε 
ΒΕΓΟΏΖ6Γ ἴσγηι : τῃουρῇ 1 οαηηοῦ τΠ]ηἰκ ψ1 ΟΠ γγϑβοϑβί. 
(ας ([Π6 Ὀταον ἀρϑιιμαίεβ {Π6 εὐδρέα Γ᾽ δωμάάεμ 
φηΡ6)" οὐ 111 νν1}}, δῃὰ {η6 ἰαίίοι (ἴο868 οἵ ἀφέϊδεγαξε πια- 
ἐπ. Ιὰ 18, ποννονϑὺ, ἢοΐ Ὡθορέβαγυ [0 σῆηθ οὔ 
810 ἢ ἃ ραβϑὰρθ 88 {Π1|8. ὙΠουρῇ 1 18 ργοραοὶ ἰο. δά- 
νογῦ ἴο ([ἢ6 βθη86 σοηῃίξαϊηρα 1η ἴμ6 σοποϊπάϊηρ ννογάϑ5, 
σον 15. ΘΧρυεβ8864 ἴῃ. ἃ Ὀγοῖ δηά ροριᾶσ πᾶν : 
«“ Ταΐκο οδτ [θ8ὲ γα θ6 (αἰ) σοῃϑυμηθα οΠ6 οὗ Δηοίῃοσ, 
85 (848 ἃ βοοίβίυ) Ὀγουμῇϊ ἰο σα18." ΤΠ 18,1 Βηά, 89 
Ῥεθῃ δηιοἱραίβα Ὀγ «48ρ18. δοῇ]θι8., δὰ Βογρογ. 

εἰ18. ψ ἢ ρστοαΐ ργοθδὈ} 1, ςοη)δοίιγρα Ὀγ Τῆρο- 
ἀοτεοί, ἐπι [1686 ἀἰβρυΐθβ ἄγσβθ ομϊοθν δοῖνθεη (Π 056 
ψο Ψογα Ζθαίουβ ἔοὺγ (ἢ6 ἰβνν, δηᾶ (ἢοβθ νὶλο στηδίῃ- 
ἰᾳαὶμεοα 1Π6 ἀοςίτίηα οἵ δα  ναίίοῃ ὈῪ ράσο : ἔοσ ]ιοῖ 
ΠΟ2500), {Π6 Αροβί[6 ἤγϑι ᾿πἰγοάμοθα {Π18 ργεσορί οὗ 
ζγνθο. Απάὰ Δ Β ίΌΥ οὔεογναεβ, (Πδὲ 85 [Π6 Ζϑᾶὶ οἵ 1ῃ6 
εν ψοῦ ἢ ποὶ βυ δ δὴ πποϊΓουπιςοϊβοα Ρογβοὴ ἴο 
[να δοῦς ἤθη, 50 τηρἢς [0 )6 4ἰδο ψὶ ἢ} (ἢ 686 ΖΘαὶ- 
οὐϑ υ.44|ΖΘΓ8. 
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16. λέγω δὲ: Πνεύματι περιπατεττε, καὶ ἐπιθυμίαν 
σαρκὸς οἢ μὴ τολέσητε. ΤΗὲ λέγω δὲ ἰΒ. 4 ἔογηλαϊα οὗ 
Θᾶγηθϑὲ δου )ογίδίίθη. δο Κορρε γεηάθϑ ἰξ : ““ οἵῃ- 
Πη0 νοζὸ τορὸ εὐ Βογίογ νϑβ." Οὗ ἱξ ἴὭϑυ θ6 γϑῆ- 
ἀεγοά, ἢ Βογρογ, “ Βος ἀμίδα ταδὶ νοΐο." Απὰ 
ἴα τοίδγς ἴο 8,17. Φ, 1. δίηςς, ῃονχθνοσ, δὲ ἢ88 οἔἴαπ 
ἃ Τοϑυτηρίϊνα ἔογοθ, [Ὁ πεν, ἢ Εοξθηαιν,, Ὀ6 τοίδεγρα 
ἴο 1π6 ργεοθαϊηρ, πογα ἢ6 ἰδά ἰδυρῶς (θὰ ἰἢδὲ 
ἐϊδογέψ ὰδ ποῖ ἰο δ6 σαιτίθα ἰηΐο ᾿Ισϑηξοιϑη688. 
Βωὲ 1Π6 δηΐίεηι (οπημηθηϊδίοῦϑ (τις ΡΙΌΒΟΙγ, 1 
{πΠ1|0Κ,) τοΐδυ 1 ἴο ψ πὶ ἱπεπεάϊαἑείψ ρτοσοθα 685." 

1018 τοιθδγκοα ὈΥ Βογρογ, ἐπί ἘΠ15 νασβα οοῃέδὶηΒ, 
85 1ἴἰ 6 Γθ, (ἢ6 βυπ οὗ [86 ρῥγεςερίβ ψ ἢ] οἢ (Π6 ΑροΞ- 
116 ψ ἰ8ῃη6α {πΠ6 (ὐαἰαιίδη8 ἴο οὔδβεγνε : δηὰ {ππ8 186 
γΟΥΒ65 [ΟΠ] ον ηρ θεῖ (0 ἜΧχρίαῖῃ δηὰ {ΠΠπδέγαίς 11. 

16. περιπατεῖτε, ἐδωθ, αοἰ, ἔχε. ; ἈΚ6 (886 Ηερτονν 
ΠΤ. Α πεΐδρηοσ, 88 Κόρρ οὔβογνε, νε}]} 

δαδρίοα ἴἰο ἀεποίθ λαδἰέ δηά πιάηπεῦ οἵ ἴα. ἨἩνεύ- 
ματι. 1 σλ ὈῪ ὯῸ πηθδῃ8 ΔΡρτονο οὗ (ἢ ἱπίογργοία- 
ἄοπ οὗ Μοσιιβ, πδυνεὶν, “86 ἀμπιαη πιϊπὰ ; νὨϊοὶ 
15. ΔῺ ὈΠΉΔΓΓΔΏ ΔΡΪ6 Ἰονογηρ οὐ [Π6 86εη56. Απὲ Εο- 
86Πηῃ}., ἰῃουρῇ ἢ ἄοας δοί δάορί ΝΜίογιβ᾽ 8 ρΊοββ, γοί 
ἴοο πηιιςὲι ἰονγεῦβ (ἢ 6 8586η86 ὈΥ 1 ογργοίεηρ ᾿ἴ, “ ἸΙοδα 
ἃ 8:8 σοῃίογιδθία ἴο {8 ργεςοορίδ οἵ ἰῃ6 ΟΠ γι βδα 
σϑηρίοη.᾽  Τηΐβ ἰ8 σογ ΔΙΏΪΥ ποῖ (ἢ6 [1}} πηροτγὶ οἵ 
(Π6 ρῆγαϑθ, νοι, 89 οβρα δηᾶὰ Βογρεγ οὔβεγνβ, 
[85 (ἢ ϑ8πι6 πηροῦῦ 85 πνεύματι, ἄγεσθε αἱ νεῖ. 18., 
ὨΔΠΊΘΪΥ (48 ἢ6 τγοπδϑεδ) ““ γιεἰὰ γουγδαῖνοβ (0 ἢ6 
βυϊάδληςσε οὔ (ἢ6 Ηοὶγν ϑριγι, ψἢο ψουκοίῃ ἴῃ νου." 
Απῃά [κα ἐγ] οὔβογνθβ, {πᾶΐ [28 Δροβίϊθ θνεσὺ ψἤδγο 
Γοργθβθηΐβ (6 Ποίν ϑρὲγὶἐ 85. {Π6 γϑί μγίηοιρ]θ δηά 
δας οὗ 4}} {π88 18 ροοά ἴῃ δῦ. ΥὙΥδϑί [δ ὄχροϑβὶ- 
ἐἴοπ οὗ Μῖγ. 1 οοκθ (8. 5446) τΔῪ δ6 διἰπηρέ, 
Ἔβρβοίδ! γ πὰ ἢ [16 αυαἰῆςαιίοι οὗε θγῪ Μδοκηῖρδε, 

ἃ 8ὸ ΤΠεορΡΉΥ!. (οοι ΟΠτγϑοοί.): ““ Αὐΐασ δανίηῳς δα, μας ἰο 
δαε δῃὰ ὑονῖν δδοῖν οἵαν νὴ ἱεπά ἰοὸ ἐδ ἐεείγυςείοη οὗ αἱΐ, Π6 

{π6 τοηεεμ ἴον ἰΐ, νι ἰομ δοὲδ ῥσεβοσνοθ ἰονο, δηι 18 ργ6- 
βαγυϑί ογ ἴἴ, Ὠρτηο ν, ἦε δοίη ἐρὶ εἰ ἐμαί. Ἐογ “ἡ ννε Ὦδ ϑρί εἰ ἰδ], ννὸ 
ἰόντα ἴα τῆοξο, δπά ἰΐ ννε πᾶνε εἰν νον, να Ὀεξοοῖδα δεν πδὶ, δὰ ἐσ 
μοί [16] (με μιείς οὔ {π6 - 

Η 2 
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20 Ἔχρ δίῃ, τη 6 π᾿ 8 σρίν ἐμαὶ ραγέ, (ΠΟΙΓ τοδϑοη ἀηά 
σσηδβοίδησθ δη]σῃίθποα ὈΥ ἰπ6 ἀοσίγ!ηθ5 8πα ῥτο- 
ςορῖϑ οὔ [88 (οβροὶ σανϑα]θά Ὀγ ἢ δρίτγι! οἵὗἩ (οί. 

16. καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε. ΤὨδ καὶ 18 
τοηάοι θα ΌΥ Κορροα, οοπέγα ὑυεγο. Βυΐ ἴἰ 8ῃου]α τὰ- 
(Π6Γ 866 πὶ [0 β'ρ! ΠΥ “ δηά {π05. Τῇδ Ψψογήβ καὶ 
ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ τελέσητε ἅτε ΘΧρ͵διηοα ὈΥ͂ 
ΒΟΙΏ6, ““8Δηά ἱν ΠΟ π|68}}8 [ὉΠΠ] (ἢ [ιι5[8, ὅτε. ΟἸΠ 68 
Δα τελέσητε ἴον {Π6 [υΐαγο τέλειτε, Δηα καὶ ἴοτγ ἵνα, 
ΜΙ (Π18 5686 : ““Δπὰ 80 γ6 ψ}Π οὶ {0Π{],᾽ ἅς. Τἢ6 
ἰαιίογ, ψηοἢ 18 (Π6 τηογο σοπηοη 1 ΟΓΡΓΘίΔ[ΊΟΠ, 
Β66ΙῺ8 (ο ὃδ6 ρῥτοίδγαθ]θ : δηά σϑγίδιη]ν 1 18 ΤΊΟΓΘ 816- 
ἰἤσαηΐ. [{ 15 αἶδο δάοριοἂ ὃγ ' εἰβ., ψῆο οἰΐθ9 
ἔτοιη Αοἢ. Ταΐ. τὴν ἐπιθυμίαν τέλεσαι. 

17. ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος, τὸ δὲ 
πνεῦμα κατὰ τῆς σαρκός. ΤΏ γὰρ ρΡΕοΑΓΒ ἴο ἤδᾶνθ 
Γοίδγθηςθ ἴο ἃ οἶδιιδα ομ 64, 4. ἀ. “ (Αηὰ ηδοά Πᾶνα 
γ6 ἴο 8{{|ν8 το ἔοίϊουν {π6 πηοιϊίοηϑ οὗ [ἢ6 δριγῖξ, 1 
γα ψοῦ!ὰ ποῦ ΠΗ] (η6 Ἰυδ8 οὗ 1ῃ6 ἤδβῃ ;) ,ὸν {86 
ἤε8ῃ," ἕο. ᾿Επιθυμεῖ κατὰ τοῦ πνεύματος. ΒΟΙΡ̓ῸΓ 
οὕβεγνοϑ, ἰΠδἱ ἐπιθ. 15 ἴογ ἐπιθυμίας ἔχει. ΒΥ σὰρξ [5 
πηθδηΐ (ῃ6 δἃηϊπηδ! ῥγηοῖρὶα οὗ τἸηδη᾽8 ἢδίυτο, ψῇϊςὶ 
1π0}1ὴ 65 πὶ ἴο ρσγδί! νυ (ἢῃ6 ἀἰθϑῖγοβ οὗ (6 ἢ68}; 
δηά (ἢ πνεῦμα 18 ἴο 6 υπάεγθίοοα ἴῃ {Π|6 βδηθ ΨΔΑΥ͂ 
88 ἴῃ (6 ἰΔ50 νοῦβθ6. ὅθ δ]5ο (6 ηοΐθβ οἡ 4,., 6. δά 
ΒΌΡΓΑ νῈΓ. 18. Νον [{ἢ6 ἀδβίγαβ δη το ]Οἢ8 ΟἽ [Π.686, 
10 18 5814, 816 κατὰ, αὐ υαγίαηοο 1. ΘΟ ἢ ΟἾΠΘΓ, ΟΥ, 88 
1ῃ6 Αροβίί6 ἔυγίῃον δα 8, ἀντίκειται ἀλλήλοις, 1, 6. 
(48 Κορρβ θχρ]δίῃ8) ἐνάντια εἶσι. δαί Θχςορ]θηῖ 
δηηοίδίοη οἵ [)γ. Ποααν. 

τ γγείβ. οοιραγοβ ϑοχῖ. Επηρ. Ηγροίῇ. Φ, 14. ἀντίκειται δὲ ταῦτα 
ἀλλήλοις" ἐστιν ἀπόδειξις, οὐκ ἐστιν ἀποδειξις. Νραδτίτη 9. ΕΟΠχ68 
Ὀοηΐ ριιξηαῖ οὐ} ἔοτη ἴθ τη8}}, δῃ ἃ δενθγαὶ ΟἿ ΠΕΡ ρᾶβ88ρ65 ἔγογῃ ἴἢ6 
ἙΔΌΌΐη8. ὅ.εθ οἡ 1ἢΪ5 βιιθ)εοῖ ἃ ἰδαγηδβα. Ὠ᾽ββογίβίίου οὐ ϑοδοείς,, 
ΔηὨΘΧΘΑ (0 8 ἤοτ. Ηδςῦτ. “6 [ποῖὰ οδγιδ οἱ βρίτιἴ8 δὰ τηδηϊδη 
Ρυϊβδοοσυχ ΗδὈγεβοΓΌ τη. ΒΌΓΡΈΓ 8180 σοραγε Ῥογρῆγγ, ἀς Αὐϑεΐη. 
1.1. 8.66. Εἰ καὶ μετ’ ἀλγηδόνων ποιεῖσθαι τὰς ὑπομονὰς ἐχρῆν, καὶ 
οὐδήπον τοῖς νόμοις τοῦ σώματος ἕπεσθαι, βιαίοις οὖσι, καὶ ἀντικειμέ- 
νοις τοῖς τοῦ νοῦ νόμοιει καὶ ταῖς ὁδοῖς ταῖς σωτηρίοις, ὑπομένομεν. 
Απὰ ἢδ ἀἀάιϊοεβ Οἴ ΕΣ Ὀδαυ ἢ] μάαβθαρ68 ἔγουχ [ἢ Ο] ββϑὲοαὶ νυυχίϊθγβ, 
(0 Ἡ ΠΟΙ 1 σα ΟἿΪῪ ΤΕΓΕΤ ΤΥ γοδάθγβ, ἤϑηλεὶγ, Χϑη, Ουγ. 6, 9]. Οἷς. 
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17. ἵνα μὴ, ἃ ἂν. θέλητε, ταῦτα ποιῆτε. "ΓῊΪΒ 15 6Πη6 οὗ 
ἴΠο56 ρϑβϑδρθϑ ἰῇ ψῃ σῇ ἃ ληοϊοα ἀοοίτΠ8] αἰ συγ 
Ὧδ58 δὰ ἰο ᾿ηἰογργοίδίθηβ ον! ἀθηι}γγ ἀονὶβοὰ ἔογ [Π6 
ῬιΓροβα οὗ ἀνοϊά!ηρ ᾿. Ὅηδ οὐνίουβ 56η86 15 (ἢαΐ 
ΘΧρΓΕΒβ86α ἰη ουὖγ (ὐοπηπίοη Ν᾽ ογβίοη, “80 (ἢδΐ γ6 οδῆ- 
ποῖ ἀο {Π6 τῃϊηρ8 Ψῃοἢ γα νοι] ά." Νοῦν 88 {Π6 
Αροϑβέϊα σοι! ποῖ πιϑδη ἴο δάἀπηοηϊβιι (Π6 (δ) δι 'δη8 
ἠοῦ ο [ΠΗ͂Ι (ἢ6 Ἰιι818 ΟΥ̓ 1:8 ἤ65}} ϑοσαιιδὸ του σου] ὰ 
ΠΟΘ αο ἰῃ6 (ἢϊηρσᾳ ψ ἢ ϊσ ἢ τγϑαϑοη, σοῃϑβοίθησο, δπὰ 
ἴπ6 Ηοὶγ ϑρίτι δη)οϊπϑά, 580 (Ὁοηγηρδηίδίογβ μᾶνα ἀ6- 
νιβαά νϑγίοιιβ τηθίῃοἦβ οὐ ἱπίογργοίαιίοη. Ο τοί. 
νου] ἃ οἸ οβοΙν ἀηϊτ6 1η6 ψογ8 ἢ τἢ6 ρτγοσθήϊηρ, 
Δ ΤΘΏΘΘΟΓ, ““ πὸ δὰ ἔδοϊαί8 αἰ Δ]Ἰοαι1 νο] ] 615." 
Βυι (ἢ!ς 5 ἴοο νἰοἰοηΐ ἃ πηοίῃμοά ἴο Ὀδαγ μοϊηρ δάορί- 
βοα. ΜοτΥΥ βϑρθοίοιιβ 5 16 οὴδ ριιγϑυθά Ὀγ Ηδπηηι., 
Ρίβο., ΠοοΚο, Ὠοάάν., δ᾽αάθ, δπά  αρυ, νη γθηάογ, 
“480 δαῖ γα ἄο ποῖ {ἢ6 [Ὠϊηρ5 ψ οἰ γα νου." Βυΐ 
Ι δῖη 1ηο]ποά ἰο {πη ἰῃαὶ ἵνα, θη {Π18 υδ64 [ῸΓ 
ὥστε, Μ11 ηοΐ δάπι {{|ὸ 5) υποίίνο, Ὀι0 ΤΟ] ΌΪΓ68 
{πΠ6 ἰηἀ᾽!οαίίνθ. [1 δπὶ δι ργιϑοὰ (πὰς Μ͵γ. [μος Κα 
Βῃοι] ἃ {Π}1ΠὴΚ οἂν (οπιπτοη ΨΝ ΘΥβΊΟἢ 15 δι ρι ΑΓ 1η 16 
856η86 1ΐ Δϑβϑίρῃ8. Τῇρ [,Ατη Ψ εγβίοη8 ἃγα ἰη4 664 ἀυ- 
Ὀιοῦβ; ὑὕυῖ τηοβί οὗ (ἢ6 φδαγὶν (ὐοιημθηΐδίογβ Υ 6 ΓΘ 
Ἰπο θὰ ἰο δἄορῖ {Π6 86η36 ““ σᾶηηοί 40 ;" δῃηά 80 
Δἰτηοϑβί 8}} διΐηθης ΒΙ0]16 4] ΟΕ 5. ἔοὸγ [Π6 ἰδϑὲ σθη- 
{ἀγῪ (Δηα ἰογιηουγ Ῥάτγθι5), Ψ|ο τοραγὰ {Π6 ἵνα ἃ8 
Πανίηρ [Π6 φυεπέμωΐ 5656, δΔῃηα {Π10Κ [Π6 ἀϑϑογίίοη 18 
ἴο 6 υπάογϑίοοα ηοί οὗἉ ν δΐ [5 αἰϊυαψα, Ὀὰΐ οὐέοη τἢ6 
οᾶ86θ. ΤὭυβ ΒοΙρογ τγϑηάθιβ: “αὸ ἤδη βοϊθί, υἱ 
ΒΕΘΡὶι15, 418 νΘ} 118 σοι πραιθαί5. Απὰ ἢθ 
σοΙρΑΓ68 Επτρ. ΗἸΡΡΟΙ. 880. δηὰ (6 Απίιορα οἰϊβὰ 
Ὁγ Ναΐςεκη. ἴῃ ἰος. 80 αἷβδο Μδοκη., οβθ ποΐβ. ΔΎ 
Ὅ6 οοηϑαυϊοά, ᾿τοροῖϊον ἢ δὴ 4016 δηηοίδίιοη οὗ 

Τυβο. Ο. 9, 41. αηὰ Μαχ. ΤΥν. Ὦ 59. 98, 7. 1 δήὰ ῬἘο Διά. 188 
Ὁ. δύο γὰρ ἡμῶν ἑκάστῳ συνοικοῦσι γυναῖκες ἐχθραὶ καὶ δυσμενεῖς 
ἀλλήλαις, τῶν ξηλοτυπίας τὸν ψυχικὸν οἶκον ἀναπιμπλάσαι φιλονει- 
κιῶν᾽ τούτων τὴν μὲν ἑτέραν ἀγαπῶμεν, χειροήθῃ καὶ τιθασσὸν καὶ 
ιλτάτην καὶ οἰκειοτάτην αὐτοῖς νομίξοντες᾽ καλεῖται δὲ ἡδονή" τὴν 
δὲ ἑτέραν ἐχθαίνομεν, ἀτίθασσον, ἀνήμερον, ἐξηγριωμένην, πολεμιω- 
τάτην ἡγούμενοι" ὄνομα δὲ καὶ ταύτῃ ἐστὶν ἀρετή. 
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ὮΠΡΥ δηᾶ Οῃγγβοδί. Τί 15. βονοϑεγ, 1 ἔδαγ, ἔτ 8 
αὶ να 58ἢ4}} δοίώονι 6 ἔοιηά ἰο ἀο ἴἢ6 ροοά 
{πηρ8 ψ6 ᾿νοῦ ]Ἱά, δηὰ (6 τοβιϑίδησθ δηἀ ὀρροβεῖίοῃ 
οἵ Ἔν] ᾿Ἰῃο] δ .10η85 ἅγὸ αἰππιοδέ αἰισανψα ῬοΓο ΡΟ ΌΪο, δηὰ 
ἔοσ {18 ρογρϑίιδὶ πηδίδαγ (Π6 ΟὨΪΥ ΤΟπΘαγ 18 (ἢδί 
τ τ ὈγῚ {6 Αροβίϊα δοιἢ ἴθ δῃᾶὰ αδἰϊογ, 
ὨδιηοΪνυ, ἰο 866 Κ {86 δβϑιβίδηοα οἵ (ἢ6 Ηοἷὶγ ϑδριγῖς ἴο 
βίγθησίῃδη (ἢ6 τνϑακηθ88 οἵ [η6 ἤεβῇ." 

18. εἰ δὲ Πνεύματι ἄγεσθε, οὐκ ἐστὲ ὑπὺ νομόν. ΟΡΡΘ 
ΓΟ 8. {15 88 δὴ ἑηπσογ ἔοι ταῦθ σοηησοίοα νι ῇ 
[Π6 δούρθ οὗ ἐδο Ἐρίϑέϊο (ἢΔη ψ ἢ [Π6 οοηλεσέ. Βυϊ 
ἴο {{||85 1 οαηῃοί 84586η{. [{ 8ῃοιϊὰ βθϑθὺὶ (μαι {{10 
ΑΡροϑβε]θ τηϑδηβ ἴο βυρρεδβί {Π6 γεπιοαν ἴου τ1Π6 ἀδρίο- 
ΤΑ] γα οὗὁὨ οὐν σογγυρί παίυγαε. ὅ66 δθ οί 
οἡ ἰἢ6 νϑγβα ργθοβθαϊηρ 

3 80 Ὠοάάγ, δῃηοίβδίεϑβ : “ Βγ ἐὴδο ϑρίγιί,  ᾿ὶ οἢ 15 Πογὰ δεῖ 'η ὀρρο- 
δ᾽ τίου τὸ {πὸ 868}, δῃὰ ἴ8 δἰϑειν δι 6 δχργαβϑεὴ ὕγ ἐδ ἤει πιαη ἰἢαϊ ἴϑ 
Ραΐ οὐ ὈΥ διιοὴ 88 816 γεπεωεὰ ἐπ ἐδ ερὶγὶὶ 9 ἐλεὶγ πιϊπὰ (Ἐρ}. 4, 
25 ὃ 44.), νγὲ ἃγὲ ἴο υπάεγβίδπα {Ππαὶ ἢ δα ρογπαίαυγα! ρῥγϊμοὶ μῖς οὗ 
δταοο νηοῦ 8 ἱπηραγίοα ἔγοιῃ δθονε ἴο 16 τεποινεὰ βουΐ, ἴο ονεγ- 
ο0616 ἴδ ρϑδβϑῖ οη8 οὗ [ἢ 6 ΘΔ ΓΏ8] πλϊηα, ἴο δεὶ τ.8 ἔγεε ἔγοπη ἴἢε ἀοιωΐ- 
πΐοη οὗ ΟἿἿΡ ἰυκίδ, δὰ ἴο ἰῃϑρίγα υϑ νυῖτ ἃ ἰονε ἴο ΠΟΙ Π 659; τυ ἢ] οὶ 
ἀϊνίμμα ἃπα Ὠρανθηὶγ ῥγϊηοὶ ρίας Ὀεΐηρ οοιηπγλυηϊοαίο ἴο τι8 ὈῪ ἴδ 
Ἡοῖν δρίτιι, ἴιὰ8 [γεαηθηι!)}γ ἴπ6 (]6 οὗἉ ἐδλε ϑρέγίἐ ρίνθη (ο ἰϊ, 85 ἰξ ἷ9 
Ρἰδίηὶγ πὸ εβεοὶ δηὰ ἔτυϊς οὗ; ἔοΓ ἐλαέ «ὐέεοὰ ἐς δοτη οὗ ἐλ δρὶ 
45 ϑρίγιέ. (Φοη 5, 6.) Απά Πεγὰ ἰβ δυοῖ ἃ σοῃίγασίεῖν ἰῃ {}.686 ἴννῸ 
ΠΠΠΡΙΡΙΕΕ (μα΄ (ΕΥ̓ ἀγα σΟὨΓΙΠΌΔΙΪΥ ΟρΡροϑίρ οης Δηοῖ οῦ ἰὼ ἴδοὶγ 
Θεἶγεϑ δηἋ ἰδηάθῃου, 80 ἰμδὶ (65 ἴπ6 Αροβιῖϊε δά 48) ψὲ ἀο ποὲ ἐὴε 

ἐλὶπ5ς ἐδαὶ γε ωοιιά, γε ἀο ἴδε ποῖ ν τον ἀοΐηςς νἱοίδηοα ἴο ἴΠ6 
ορροδὶϊε μτγϊηςοῖρία ἰπδὶ νου ἃ Ὀε ἀγανίορ γοι ΘΟ ΝΟΥ ἸΟῪ ; Ῥδϊοῆ 
6 ΔρΓΘΟΔΌΪῈ ἴο ννῆαῖ (6 ΑΡοβίϊε βαγα (ἔοι. 7, 19.) ον ἐλε φοοὰ ἐλαΐ 
1 ῳουϊὰ ἴ ἀο ποὲ; ὑμὶ ἐδο οοἱϊ ιελὶοἧ, 1 ομἱὰ ποὶ, δαὶ ἴΪ ἀο. 
1 Τι δ, 1 δηά, ννὰ8 ποῖ ὑημογοεϊνοὰ Ὀγ ἴἢ6 ρτεδῖ Οἢγγβοβίοτη, 

Ὅ1|0 Ἔχ ο ]θ1}γ ἴγαοθϑ ἴΠ6 σοηπαχίοη, δρᾶ ἡ] υδίταϊθα ἴπ 6 δοορα οὗ 
{πὸ μαδϑαρε ἴϊπι8: ποία αὔτε ἀκολουθία; μεγίστη μὲν καὶ σαφὴς" ὁ 
γὰρ πνεῦμα ἔχων ὡς χρὴ, σβέννυσι διὰ τούτον πονηρὰν ἐπιθυμίαν 
ἅπασαν᾽ ὁ δὲ τούτων ἀπαλλαγεὶς, οὗ δεῖται τῆς ἀπὸ τοῦ νόμον βοη- 
θείας, ὑψηλότερος πολλῷ τῆς ἐκείνον παραγγελίας γενόμενος" ὃ γὰρ 
μὴ ὀργιξόμενος, πῶς δεῖται ἀκούειν οὗ φονεύσεις ;---τίς γὰρ διαλέ- 
γεται περὶ τοῦ καρποῦ τῆς κακίας τῷ τὴν ῥίϑαν αὑτὴν ἀνασπάσαντι; 
- τότε μὲν εἰκότως ὑπὸ νόμον ἦμεν, ἵνα τῷ δέει κολάϑωμεν τὰς ἐπ 
θυμίας, οὕπω τοῦ πνεύματον φανέντος. νῦν δὲ τῆς χάριτος δεδομένης 
τῆς οὗ κελενύυσης μόνον αὑτῶν ἀπέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ παραινούσης 
αὐτὰς, και πρὸς μείξονα πολιτείαν ἀναγούσης, τίς χρεία νόμου ; τῶ 
γὰρ οἴκοθεν κατορθοῦντι τὰ μείϑω, ποῦ χρεία παιδαγωγοῦ; 



ΘΑΙΑΤΊΑΝΑ͂, ΟΗΑΡ, Υ, «ηἱ 

Βγ {Π6 ἰαιο τηυξὲ 6 υπάογβίοοα Ὀοτῃ ἔπ Μοβαΐέ 
1,4 δηὰ 6 αν οὗ παίῃγθ. Τὰ 1 Ψ1Π] δι θγασὰ 
ΟῚ {(Πη6 ΖΘ 8ῃ δηὰ Οδϑηξο ΕἸ γιβε 8, Ὀοίῃ οΥ̓͂ 
σῇ οπ] [6 6 σΟΙΏΡΤΟΠΘη ἐδ. 

19, 20, ἀπά 24]. Κορφρθ δηᾶ Βογροῦ γοιδγῖς, (ἢδὲ 
ἴῃ σοηϑιἀοείηρ (ΠΠ8. 118ὲ οὗ {Π8 νς65 ρσοηογαίθα ὈΥ̓͂ 
(δ Πθϑἢ γψὰ δαἴὸ ποΐξ ἰοοὸ τηυτοῖν (0 ΒογαἰΠ|Ζ6 Θδοἢ, 
δῃα Ἀηχίοιυ 7 ἀειογγιίηθ {6 ἀϊδγθησθ οὗὨ οἣδ [τοῦ 
ΘΠΟΙΠΘΓ, ΠΟῸΓ 5661. ΓΘΆΘΟΠΒ ὙΠΥ͂ ἐς Δα ΠΟ οέλον" οὐίδὺ 
ψὰδ δἀορίοά ; 5'πος {δὲ νᾶγι65 ἴῃ αἰ γοης ρΆβϑαρο5, 
(8δ6 Νίαϊ. 1ὅ, 19. Ματκ 7, 41]. 1 (ὐν. 6, 9 δηά 10. 
8, 8, Ερ!ι. δ, 8---.5. (οἹ. 8, δ. Ψ94π|65 8, 14.), δηὰ 
ἴη6 Αροβί6 πηθϑῇϑ 0 τηοϊα ἐπα ΕΥ̓ δὴ δοόυϊηι": 
Ιδιίοη οἵ νῖς68, βςἢ 88 ψΈ γα ργοναίθης ἴῃ {ῃαΐ ἃ, 
0 5ῇονν πον ἔτι οὐ σγίιηθ 18 συἱεϊοδίίαθ. Βιυϊῖ 
αρλῖπϑί [818 ᾺΥ ΟΥ̓Ἠ ψτιαρρίηρ τ τηβίίογ8 οὗ {||} 5 Κη. 
ΤΙ πμαγὰ ΟἹ ογπιοῦ ὁσοδβϑ!0η8 Θηΐογοα ΠΥ Βίγοηρ' Η7Ὸ“ 
(68βῖ ; δηὰ [ πγυϑί ἤθγα γθρϑαῖ .  βαίδνοι ΔΥ 6 [Π6 
οᾶ86 ΨΙΠ {6 οὐδοῦ βαοῦθα ψυιίοσβ., δὲ. δὰ] αἰπγοϑέ 
αἰννανβ ἀϊροϑίβ {Π656 [1818 Οὐ νίσθβ 110 ΓΘ Ϊ ἃ οὐΥ̓ΔΟΥ; 
δη τῆτονΒ {Π6Π| ἱπίο ριου 8; 505 86 ἀοθ5 ἴδ γθ, 851 
818}} ϑῆον ἰῃ ἀἰβουθϑῖπρ ἢ τογιη8 1η ἀοίδι!, Α.8 το {Π6 
αιιδδιίοη, γἢν βϑῃουϊά ηοὶ Βοηη6 οὐλο)" ν 685 ἃ8 Πδίδγ ου8 
αν θδθη ἰμβογίβα, [ἃ ΤΏΔΥ θ6 δΔηδνοΓο, (δι {Π|18 [15 
8 ποῖ πηϑαπῖ ἴο Ὀὰ σοῃῃρ]οῖθ, 81η66 10 Ποη σα] 468 ΜΠ} 
καὶ τὰ ὅμοια τούτοις, δὰ βυοἢ} πΚ6, δηᾶ ᾿ποῖυ 68 4] 
1Π6 οέλεν" νὶο68 ἴο Ψ ῃϊοἢ ΟἿἿ σογγαρῦ ΠαίυΓΘ 18 ΡΓΌΠΘ. 

19. φανερὰ δὲ ἐστι τὰ ἔργα τῆς σαρκὸς" ἅτινά ἐστι, ὅζα. 
ϑοὴα (οιηπμοηίαϊοῖθ ἤόγ ΓΟΟΟΡΏΪΖΘ ἃ ΒΥΠΟΪΥ 318 (ὉΓ 
φανερὸν δὲ ἐστι, ἅτινα, Ὧι. Βυΐξ (ῃ6 σοπμηηοή 60}. 
διΓ οὕ οη 18 (Π8 πΊοΓα παίιγαὶ. Ηδργα 1ἰ 18 οὐ]θοίοα 
᾿γ Βεῦγ," τῃαἱ ϑοπὶα οὗ {Π686 νίσ68 866ηιὶ ηοΐ ῥῖῸ- 

Ξ Ἠς θεδιὴδ ἴο πανα ἠογίνο {Π6 ἀἰ βου (Υ ἔτοπι {πὸ (ἀγεεῖκ Ὀοπ)- 
τησηΐαῖοτο, ῆο, ΒΟΜΕΝΘΙ, ΓΟΙΏΟΥΕ ἰΐ 1Π ἃ τστα ἱηρθηΐουΒ ΤΏ ΔΉ Π6Γ. 
Ἔπυδ, ϑροδκίηρ οὗ Πα δἰγεβθ, θα! ουβίθεβδ, Βογεβῖεβ, ἄς., ΟἾχγθ: 
τραϊοϊαίϊη [δι Ὁγ σὰρξ {πΠ6 Αροθι}6 ΒΕΓ τηθδη9 ἔῃ γεώδη λογισμὸν, 
καὶ χάμαι συρόμενον. ΑΒὰ ἢ δὐά8: εἰ δὲ φύσεως ταῦτα πονηρᾶς, 
καὶ οὗ προαιρέσεως μοχθηρᾶς, περιττῶς εἶπε, πράσσουσιν, ἀλλὰ, 
πάσχουσι τίνος δὲ ἕνεκεν καὶ βασιλείας ἐκπίπτουσιν; οὐδὲ γὰρ 
τῶν ἐν φύσει, ἀλλὰ τῶν ἐν προαιρέσει καὶ οἱ στέφανοι καὶ αἱ 
κολάσεις. 
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ῬΕΙΪΥ τυογΐς οὐ {1Π6 Πεσῆ, βοὴ Ὀαίῃρ ΘΓΓΟΙΒ οὗ {Π6Ὸ 
ΤΠ, δηα] οἴποιβ δνὶὶ ἀϊβροβι[οηβ οὗ {Π6 ϑβρίγι, 
Απά ἢ οὔετγϑβ βοπγα 1Πιιϑγδίοηβ οὐ (6 βυ}]6ςῖ, νι ἢ] οἱ 
Πονανοῦ 8666) βοπηο ἢ δί Βορ]ξιοα!. 1 8} γαίῃ ἰη- 
οἰ ἴο ἀρίϑα ψ ἢ Ποάάτ., {πᾶἰ σὰρξ ἸΔΥ ΠΕΙΘ, 88 
οἴδη, Ὀ6 ἰδθη το ἀδθῃοίε οἱ οοΥΥμρέ παέμγ6, (᾿ιδξ 
Ὠδίυγαὶ σογγυρίίοη ΠΣ: Οἢ 18 8814 ἔο ἰἰᾶνα Ἰηἰεςιοα 8}} 
1η6 δου [168 οὗ τηΔῃ, 8η64 80 Θχίθ 8 (ο 8ἃ}} (6 ρον- 
εἴ8 οὗ {Π6 ηιέμα, ἃ8 ψ61} δβ ἴο {πΠ6 δρροϑίί[65 οἵ (86 
δοάν ; ἀπᾷ [ἢ 18 (85 ἢ6 ΟὈβδγνββ) [6 γα 18 Ὧο αἰ ΒΙΟΙ]ΕΥ͂ 
1η 88ογ δ᾽ ηρ Θδοἢ οὐ [6 μαι ου]αγβ ἤογα δημππχογαίρά 
ἴο {π6 Πεδῆ, 88 ἴἪ 185. δνυϊάθδηξ [ΠΥ 4}} ργοςβϑά ἔγοπὶ 
ἐπαὲ οογγμρέϊοη ὈΥ τηθδῃβ8 οὗ ψ]ηοἢ ουθη ἐδθ ηιϊπά 
απά οοηδοῖθηοθ 18 ἀρ ίοά. ΤΙ. 1,15. 

19. μοιχεία, πορνεία, ἀκαθαρσία, ἀσέλγεια. 686 ἴουγ 
(6 Γη8 ἔογιη ἃ στοιρ ἀδβοτγρίϊνα οἵἉ {Π|οἱζ νθΏΘΓΥ ; 88 
δαάι]ζογυ, ἐογηϊοδίοη, ἰαβοιν] οι 8η688, ἀπ ΠρυτγΥ οὗ 
ΘΝΘΓῪ Κίηα, :πο]αάϊηρσ βοάοιην δηά οἵπογ δροι!ηδ- 
ἰἰοηβ, (6 ουίάδηοο ἴοτ Ψ ἤο86 δχἰϑίθδηςσα }πϑι1ς6 ἴο {86 
ΑΡοβΕ1|6 σοιῃρο! δα το ἴο ᾿ἱπίγοαμςθ δἱ ἔπι 1. 

20. εἰδωλὸλατρεία, Φαρμακεία. ϑοίηθ, 88 δ'βίθοιυβ., 
ΘΧρ δη εἰδωλ. οἱ σονοζοιιβη 688 ΟΥ 8Δη Θχοθϑϑῖνα δίίδοϊ- 
Ιηθηΐ ἴο {6 ψοιὰ. Βυΐϊ (48 ΒοΙρὲγ γεϑιηδῦῖ8) {παῖ 
ΒΙ σ ἢ] ΠσδίΟΠ 566ΠῚ8 πη ρρογίοα ὈΥ Δ ΠοΓΙ(Υ ; Δη 4 88 
ἴο 1ἴπΠ6 ρῥᾶβ8αρθθ δά ἀιιςθα Ὀγ ϑοεϊιοορίίρ. δηὰ '͵ εἴ8. δἵ 
Ἐρ!. ὅ, δὅ., ποί(ῃϊηρ σἂη ὃ6 ἴτοτιῃ (ἤδηο6 ργονβά, ἤδη 
{π8ὺ (Πθγ8 195 ἃ δἱηιϊαγὶψ ὈΘύ θη οουοέομδηθ55, Οἵ 
ψ οΥ] ἀΪγ- τη θη 688, Δηὰ τἀοέαέγῳ (δῆσα [Π6 σονοίοιυβ 
ΡΟΙβοη ΠΊΔ ΚΟ 85 1 ΕΓ Μϑδιημοη ἢ15 (οἀ), οὐ {παῖ 
(18 ν]ς 6 18 80 ΟΓΙΠ]]ηΔ] ἃ8 ἴο Ὀ6 1η518Γ Ομ ηπὶ ΓΟΪὶ- 
φυογυτη.᾽" [118 Οἶθαγ ἐμαῖς {6 σοιῃπΊοη 5]ρη1 Ἐς δ! οἢ 
τηι8ί 06 γοίδι ηθἀ.Ἐ ΚΟρΡΡδ βιρροβαβ (παῖ [Π18 νὶςα 15 

ἊἘ Ἰαοίαιγγ, ᾿ξ ταν θὲς ̓οὈβεγνε, ᾿8 τ ρ ]ν πη θεγοὰ διηοηρ {δα 
ΟΣ Κ8 οὗ (Πε βε6βὴ, βίῃοθ ἰΐ οτὶρ παίθβ ἴῃ ἃ τονε) ζἝηρ δηὰ ϑοηϑυαδὶ 
τρὶηὰ, ννηϊοἢ οαηηοῖ νγογϑηΐρ Οοά ἴῃ βμὶσγιῖ, Ὀὰζ Ὀγηρβ Ὠἰτη ἀοννη ἴὸ 
ἴΠ6 86ῆβεβ, δηὰ γεργδβθῃΐβ ἢϊιηι ἴ0 οογροῦεδὶ Ἔυεδ ὈΥ̓ ηδροβ. Τῆυβ 
ἸΔοΪαῖΤΥ οὐ ΔΙ ἀγοβθα ἔγοπι: βθηδυ δ  ν, δηὰ ἰοπάεὰ ἀνοῦ (0 ὑγο- 
ἄυος δηὰ ρεοιρμείιαῖα ἰ. Τοο ἔγαε ἃ ἀδβοσὶρίΐοη οὗ (ῃ6 ὩδίυΓα! τηδἢ 
ἶδ [παΐ οἵ τη ΟἾγδιίδη Ῥοεοί οὗ οὐ ρὲ. (Ταβκ, 1,. 58.) 

““ῬΓΟΡΘΏΘ6 ΓΏΔ} 8 ̓ιοδιῖ ἴο ἰάο]6, δ 6 Ποϊὰ 
ΙῺ 8:}}ν ἀοίαρο οὐ οὐαί τ] πρ', 



τις Ἂς 
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Ῥυΐ δον ξογηϊοδίίοη, βίποα ἐπέ νγ8ἃ8 οδ᾽ δᾶ ςρὲγίξμαΐ 
ἑἀοίαίγν. Απά ἢ τϑίεγβ ἴο Ναυη). 14, 88, δηά Αρος-: 
14, 8. ΒοΙβεγ σοπρᾶγοβ Ψ2αἰκὺὶ Βυθδεηὶ, ΕΚ 10, 8. 
Ια΄οἰαῖγε ποθὴ νοσδηϊαγ Πομηη68, 418 ΔΏΪΠη86 ΘΟΓᾺΠῚ 
Βιηΐϊ 8ἃ 5ΡΙΓΙΓΙ ΠΏΡΌΪΟ, 564 18Γ86}1{Γπὶ Δηϊ πη δυηΐ 
ἃ βρ᾽ ιἴὰ βδηῃσίο. ᾿ 

αρμακείΐα. ϑοῃθ, 88 Ετδβϑῃη., ΒοζΖα, Ρίβο., Ἐδϑί., 
Μδεηοοῆ., ΥΌΥ, δηὰ Ὑῦείβ. υπηάδογβϑίδηα (18 οἵ. 
»οϊδοηϊηρ᾽ ; ἃ ΟΥ̓Τὴ6 ΟΥ̓ ΠΟ ΠΠΘΔῺΒ ὈΠΕΟΧΑΙΏΡΪΘ διημοηρ; 
[Π6 ατθοκ8, ποπΊαηβ, δηὰ Ψ26}8. Βογρδγ σϑίειβ ἴο 
Ἠδνετοδρ οὐ Ταγίυ}!. ΑΡροὶ]. ας. 45. Βιυΐ 5βυγεὶγ 
ἐῤὴή οοὐϊά ποί Ὁ6 τεοκοηθὰ διηοηρ ἰἢ6 τον Κδ 
ΟΓ ἐλ βεδῆ, οὐ ἴῃο86 τηϊηρβ ἴο ψῃϊοῆ Πυμπηδη πᾶ- 
ἴυγα 18 ΡῥΙΌη6. ΤΤῇογθ 18 ΠῸ Γοάβοῃ ἰοὸ ἄδνίδίθ 
ἰτοὴ {{Ππ| σοιημηοη ᾿η ογριθίδι!οη, ΠΔΠΊΘΙΥ ΦΟΉ) Τα - 
ἐΐοη, οποῤαπέπιοηΐδ, ζαδοϊπαξίοης, ἀπ ΟἸΠΘΙ βοτίβ οὗ 
νὮδῖ 15 σα] 16 α ̓ ν] ΟΠ ογϑῦ, οὐ 1π6 ]δοῖκ ἂτί. ΤΊ 5 
Κορρθ γϑιηδιῖβ, {Π6 δερῖ. τοπάθγ {πΠ6 Ηθῦγ. ΣΟΙ 
ΟΓ ΘΟ δηή ΞΘ Ὀγ. Φαρμάκους αἱ Εχοά. 7, 1| 
δηα 922. δηὰ 13. 47, 9 δηὰ 12. 866 4380 Ηοιοάοί. 7, 
04. Ηδ οὔϑογνοϑβ, ἴοο, (δὶ {18 ἰϑσῖ 18 υβροᾶ᾿ οὗ 
Οἴγοθ ὉΥ Ατἱϑιῖ. ΡΙαί. 802., δηά {πδὶ Ζυϑίη Μαγίγε 
Αρ. 45, Α. Ἰοΐη8 ἐπορκίστης, ἐπάστης Δηα φαρμα- 
κεύτης. (Οὐοιίδιη 1 5 (ἴο 86 {Π6 ψογαϑ5 οὗ Ποαάτ,) 
(Πδί, ““ οἡ δοσουηί οὔ {Π6 ἀγυρβ πιδθ 1.86 οἵ 1ἢ ΒΟῃὴΘ 
ΒΌρΡΡροβθα τηϑρίοαὶ σΟΙΠΡΟΒΙΠΟΉ8, {πΠ18 ψογὰ 15 οἴϊδβη 
ϑοα ἴο ΘΧρΓΘ855 ἴῆο86 Ἰραβεϑθα ἴῃ ψςἢ οοπιδίγια- 
ἐϊοηδ ιυἱ ὴ, ̓πυϊδὶδίθ, πιαϊ σπαπέ ροιυοῦδ οτα Ὀ6]ονοϑὰ 
δηά ᾿πἰθηάσδά, ἰο ΨῃϊοΝ 1{ 18 ψ6}} Κηονῃ {Π6 αφη- 
1168, θνθὴ ἴῃ {6 τηοβί ᾿θαγηθαὰ ἢδίϊοηβ, ΓΘ ΝΘΙῪ 
τους δαάαιοίοα." [10 18 ορβογνβα Ὁγ Κορρο, (ἢδί ἃ8 
1Π6 αϑϑοοϊφ(ίοη οὐ [4685 ἰοεὰ ἴο {πὸ ΑΡοΞβ1:16᾽5 πη 

Ομ γοίθβδ οὗ (Ππεὶγ Ογραΐου, ͵ 
Αῃὰ [δα ἰονν δηά βογαϊὰ ργαν:αἰΐοη οὗὨ ἢἴ8 ρονν 8 
Το ἃ νἱϊο οἱυὰ 8δο ἀγανϑ Ὠϊη, νυ ἢ βοῇ ἔΌΣΟΘ, 
Ἀο5151|655 ἔγοι [ἢ6 σϑθηίγα ἢθ ϑῃου]α 566, 
ΤὮδῖ Πα αἱ ᾿αϑί ἔογρείβ 1ϊ. 
ΑΙ! πῖ8 ἤορβϑ ἴδπιὶ ἀοννηνναγὰ ; 8 Δι ὈἸΓΙΟῺ 18 (0 812 Κ, 
Το τϑδοῦ ἃ ἀδρίῃ ργοίοιιηαοῦ 50}}}, δηὰ 8{}}} 
Ῥγοΐουπάογ, ἴῃ ἢ ἔδι πο} }6 68 Δ ΌΥ85 
Οὐ (01]γ, γἱαηρίηε ἐπ ρυγϑυ οὗ ἀεδῖμ."" 



ἀγ4 ΟΑΚΑΤΙΑΝΒ, ΟΗΑΡΟΨ. 

ἴγοδι ἑογηϊοδίίοη δηα δάυ]οῦν ἰο ἸΔο]δίγυ, 80 αἱ ἰξ 
ἔτοπι ἐἤδηςα (ο ἱποδηξδίι!οηβ. 

20. Ἔχθραι. Τα ψογά ἰ5 υδθα 1η {Π6 ρΙατγαὶ, Πκ6 {18 
1, ἱπὲπιοϊέϊα. Ιῃ τἢ6 (δγη15 Το ον ιησ ἴῃ6 ΡΠ] αΓαὶ 
λ{ 15 υϑοα (1 {π1ηΚ) αὐοηίέαϊὶς ρσταίϊά. “ΓΘ 58η16 15 
ἔουπὰ 450 ἴῃ ϑοόρῇ. . (οἱ. 1228. (εἰίεα Ὀγ ε(5.) 
φόνοι, στάσεις, ἔρεις, μάχαι, καὶ φθόνος. “Γἢδ ἕρεις ἀπὰ 
ξῆλοι ΓΘ ΒΥΠοηΥπΊοι!8, Δη4 τὰ 7οἸηθ4 αἱ οι. 18, 18. 
Θυμοὶ, ἐγ; ἃ8 ἴῃ Ηθρτγ. 11, 27. "Ἐρις, ἐριθεία, διχοσ- 
τασίαι, Δῃὰ αἱρέσεις ΔΙῸ ὨΘΑΓΙΥ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ. 866 
Ἄομ. 16, 17. Αοῖϑ 15, ὅ. 1 ὕὐοκ. 11, 10. δῃᾶα {ῆ8 
ποίθ8. ἤογεθν, ΌΌΥ οὔϑαγναβ, δοοογάϊηρ ἰο (ἢ ς 
ϑογρίαγο ποίίοη, Ὀαίηρ ποῖ ἃ ρῦΓ6 τηϊδίακο οὔ Ἰυάρ: 
τηθηΐ, θυ δὴ δβρουβίηρ 8 ἴδἰδε ἀοςσίγπα ουἱ οἵ ἀ]5- 
συβῖ, ρει δ, οὐ ΘηΥΥ͂, ΟΥ̓ ἔγοπη ΨΟΓΙΪΥ ῬΓΙΉσΙρ 68, οΥ 
ἰο ἀνοϊἃ ραδγβθουζίοη οὐ ἰγοῦ]α ἴῃ {Π6 ἢθϑῇ, πιαΥ͂ 
γ061}} 06 τδηκοὰ διηοηρ σάγηδὶ ἰι158.8. Απὰ οάάν. 
τοιῦδεκβ ἰΠαΐ λογοδῖθδ, ἴῃ {Ππ6 φδοοσίοοὶαδέϊοαὶ 5656, 83 
ἀϊδιϊηρσι!]βηθα ἔγοπη ἡ ηᾶὺ ἈΡΡΘδΓΒ ἰ9 θῈ 6 ϑεγιρ- 
ἴαγα], ΠιΔῪ σΘηΘΓαΠΎ δ6 5814 (0 ὃὈ6 τοογἧς οὗ ἐδλο Πεεἦ; 
48 ὈΔἀ πο! δ. 108 οὗ τη ἢδίυτγα!]Υ ἰοδα ἰὼ θδἀ ορὶ- 
πΙοΉ8, ἃη4 ἴ0 ἃ Δ ρἢΥ δηα ἔδοιουΒ τηϑηποσ οὗ οὗ- 
ἰγυαάίηρ {[Π6 πὶ προη Οἵ 6ΓΒ. 

Ιη φθόνοι ἀπ φόνοι {ῃθγ6 18 (που ρσῃς ἴο 6 ἃ ρᾶγο- 
Ὠοπηδϑίά. ϑοηθ δηηϊηθηΐς Οὐ ς8. σου σδηςσοὶ {116 
ᾧόνοι, Ἡ ὨΪοἢ 15 Θυ ἰδ6ἀ τη οἷχ Μ55., δηὰ βοπὶὸ 1,δ[η 
ἘδΊμογ8. Απά Ἄνθη Κορρε, ἰΠουρὶ ἢ6 δάιη 5 (ἢ 
Ὅ6 ΠΙΔΥ ΘΒ Ϊγ δοσουηΐ ἴῸΣ {86 ΟΠ βθίοη ἴῃ 80 ἵδνν 
Μ55. (μδιηϑῖὶυ, ΌὉΥ (ῃ6 Βοιηοροίοϊδι!οη) γαΐ βεἐι: 68 
αὖ τηθηθ!οη Ὀοίηρ ἤοστα πδάθ οἵ ἃ ογίπιθ Ψῃιοἢ 18 
ὈΒΌΔΙ]Υ σΟΟΓΟΘα 8δη4 ρυηϊϑηθα ποΐ 50 πηςοἢ ΟΥ̓ γε 
δἴοη, 85 ὈΥ {Π6 εἰυἱΐ πιαρίεέγαέε. Βυὶ [Π6 βᾶπιῈ 0Ὁ- 
βονδίίοη τσ ΔΡΡΙῪ ἴο 80Π)6 ΟΠΕΓ νὶςθϑ οὗἁ {ἢ 15 
Ιυβῖ. [Ιη [Δςοῖ, {[Π6 οὈ]ΘοΙΙοΏ 15 οὗ 0 ἔογοα, βἴηποα [Π6 
ΑΡροβί]α ποῦ ἱπίθηἀ8 (νι πους τοίθγθηοθ ἕο νἢδὶ 
ΤΏΔΥ ΟΥ ΤΩΔΥ ποί θ6 ἐογθιἀάθη, πα ρμριιπϊϑηθα Ὀγ 1ῃ6 
εἶν!!! τηδρ᾽βίγαΐθ) ἴο τπηθηῃίοη [6 οἢϊοῖ νΊ 68 δηρθη- 
ἀοτοά ΌὈΥῪ οὖν σογγυρῦ πδίαγα : δηᾶ 1 6 :πϑογίβ 
Φόνοι, Ὦ6 15 {ὉΠ} }50ΠΠ6 6, 5ΒΙησ 6. βθνϑγαὶ οἵ {π6 δρῦονθ 
νίοο5 ἰδηἀ (ο ργοΐυςθ 1, δι αρ8, μουν ϑγ, ἰδ ΠΔῪ 
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θῈ 8 τΏΟΓΘ βα(ἰϑ(ΔοίοΓΎ ΒΏΒΨΕΙ ἴοὸ ΚΚορρο᾽β οδ)]ςοιίου,, 
ἴο 58 Υ͂ {παῖ 168 Αροϑίϊδ ἤθγε ὈΥ͂ ῥἰδοὶπρ' φόνοι ΔΗἘΡ 
ἔρεις, θυμοὶ, φθόνοι, ὅς. Πα ΘΒρΘοια  γ ἰα νίονν τΠ88 
κιηά οὗ φόνος ργοάἀιισοα Ὀγ ἀἰϑριι68, 5. Π} 6, δῃ ἃ ΔΏριογ, 
Ὠδιηοΐν, ἡγἢδί 15 ο]]6 ἃ λοπιϊοῖάα, ἢοῖ ἀ6] θογαΐθ πηι}. 
ἄδγ ἴῸΓ ραγροβεβ οἵ γοῦ τυ. 

Τῆδ και ΒτΟῸρ 15 μέθαι, κῶμοι. ὅ66 Τὺ 21, 84. 
Ποηπι, 18, 18., δῃὰ τῇς ποίθβ [6 γ6. Βογρογ σομ- 
Ῥᾶγθ5 [ἀρδη. 4, 1δὅ8. ἐκεὶ μέθαι καὶ πλησμοναὶ, καὶ 
κῶμοι. ΓὮ6 κώμοι, 1ἴ τπηΔΥ 6 οὐβεινοά, 15 ραϊΐϊ ἰαϑῖ, 
48 ρτοάδυςοα ὈΥ (Π6 οΟἴΒ6Γ; ἴογ γεουοέἐιηηρς (885 ΜΓ. 
ΙςΚα σγϑδικ8) ψ ΘΙ 6, ἃπιοησϑί ἴπΠ6 ΟΥοθῖ8, 4}58- 
ΟΓΑΔΟΡΙΥ βροηδίΐϊηρ 18 πἰρῆς ἴῃ ἐδαβίίηρ, ἢ ἃ 
Ἰισθηῖίοιι5 ᾿πάυϊσοησς οἵ νη, ρσοοά Οἰδογ, τ !510, 
ἀδῃοίηρ, ὅτα. 

Αἱ ἁ προλέγω ὑμῖν, κ. κι π., ὅτι, ἄζο. {ἢΠ6Γ6 18, 89 
Βοῦογ οὔῦϑβοσνοβ, ἃ Βυ ΠΟ  γ818 οὗ ρϑγίϊοἰθβ, οὐ ψ ῃ]σἢ 
866 ἴμ6 ποῖθ οἢ 1, 11]. Κορρα βᾶγ8 [δὲ {18 18. [ὉΓ, 
“ ψῇϊοϊ. [ῃο86 ψὴο ἀο, ΨΙῚ ποῖ ([ ἔογθναγη) δῃϊοῦ 
ἰηϊο,᾽᾽ ἄς. Ῥργδρδ, οθνογ, ὃ οι] ἃ θα Ὀειίου ἴο 
ΒΌΡΡΟΞΒΘ 8ῃ 6ἰ]1ρ8ἰ8 οἵ κατὰ, φεοά αἰξϊηοέ αἀ. Προλέγω 
βίη 65, “1 τῃ5 ρωδέϊοίν ΑΥῊ δη ἃ δαπηοη 8]. γοὺ :᾽ἢ 
νοῦ (1 σοποεῖνθ) [8 {Π6Ὸ 86η86 οὗ πρὸ (48 1ῃ 80η16 
ΟΠ οΓ 8868), Δη4 ποῖ δεξογεηήαπά. Βοτρδι σοιραγθϑ 
{π6 Θυῖοῖ ισααν-δολοιισοη. ΑὩα ἢ τὨϊη Κ8 ἐπὶ θοῇ 
προλέγω Δα προεῖπον ΔΓ ΘΙ] ἢ 8108]. 

Βγ τὰ τοιαῦτα πράσσειν, 18 τηθϑηΐ ““ σοιη 1 ΔΩΥ οὗ 
(ῃο86, δηά διυοΐ {6 υἱσοδ, ΟΠ6 ΟΥ" ἤιΟΥ 6. 

Τῆς οχργϑβδίοη βασιλείαν Θεοῦ κληρονομεῖν 88 ὈΘόη 
Θχρ αἰϊηθαὰ τόσα πΠΔὴ οὔςθ Ὀρίοιο; δηΐ ἰ8 ἴοο τηιϊοἢ 
τοῆποα ὕροη ὈΥ (πα τοσοηΐ (ὐοηγμηθηϊδίοιβ. 

φῷ͵ 23. ὁ δὲ καρπὸς τοῦ Πνεύματος ἔστιν ἀγάπη, χαρὰ, 
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳ- 
ὅτης, ἐγκρατεία. 8 δὲ [8 δΔανογβαίίνα, δηἀ τὩΔΥ Ὀ6 
Τοπογοά οἡ ἐδθ οοπέγαγῳψ. ἹἸΚαρπὸὺς, ἰ. 6. ἃ5 ατοί. δηά 
Κορρε οσχρίδίῃ, ")"εέδ, εἢδοί5, ἐὐον ἶ 5," 5 ἴῃ Μαιί. ἢ. 

ἘΤιυθί, ποτγανεσ, οὐὈ]δοῖ ἴο τπεὶνρ Ὀεΐηρ, 8116 τοογζξ, δίησα (Π6 
ΑΡροβι!ε ϑθθῃ}8 9 ἴδνε διυάϊουδὶν ἀνοϊἀδὰ τῆ ννοτὰ : σῇ ἢ ἀϊά ποῖ 
ἐδοδρε ἴπε οὐϑβογναίίοῃ οὗ ΟἾγγ8. ὅδ 9 ὨγλϑΟΓΪ δηηποίδ(οῃ, 
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16. Ερὶι. ὅ, θ.ἁ. Τυ5 ἴ Δηθ ΓΒ (6 τὰ ἔργα τῆς 
σαρκὸς, ἃ {{{π|Δ ὈΘίογθ. ΤΠ πνευμ. πιυϑῖ Ὀ6 Θχρίαἰποά 
48 δὶ νοσ. 106, 17, ὃς 18. 

Βοτγρογ {Π|ηΚ8 (παῖ 1 Θχρί δίς {Π|5 [1581 οἵ νὶτ- 
{168, (ἢ 3416 σϑιιίοη πιδὲ 06 υδβοά ἃ5 ἴῃ ἰῃδί οὗ 
{(π6 νίςθ5 οἵ νϑθγ. 19. “" Εὸγ {{|6ὸ 1Ιβὺ (58γ8 ἢ6) ἰ5 ηοΐ 
τηθδηΐ ἴο Ὀ6 αυἱϊία σοῃμ]οίθ. ΝΟΓ ἃτθὸ ΜῈ ἴο 8661 
συτγίοιι5 ἀἰδιϊηοιοη5. οὗ 5βιρῃ!ῆσαί:οη, ΟΥ διχίουϑν 
δηχυΐγα ΨΥ (Π6 Αροβί[6 δαορίβα {15 ογάθσ ἴῃ ρτγε- 
ἔδγθῃοθ ἰο Δ}Υ ΟΠ. ; ἰῸΓ ἢ6 οἰβθνῇθγθ ἀθνὶ δἴθβ ἔγοπὶ 
1; 85 δἱ Ερὶι. ὅ, 9. (οἱ. 8, 12." Τῖβ 15, υὑροὴ (ἢ8 
ψ οἷς, ἃ 7υἀοῖουβ οὐβογνδίίοη; Ὀυῦ σᾶΓΘ᾽ τηιι8ὲ Ὀ6 
(ΑΚοη Ἰεβϑί ψ6 γὰη πο {16 οὐ ον" δα γθηιθ (80 ργανδίθηΐ 
ἴῃ (ἢ6 ρτγθβθηΐ 806), 8 ΠΊ6 } Υ, οἱ βυρροδίηρ 1ἢ6568 1818 
σοηι864 4586} 0]4ρ68 οἵἁἉ νἱτῖ68 Δηἀ νίο65, (ἢ Πυά- 
ΑἸ 411 Ρ ἴῃ θᾶγ6 ρθηθγα 168, ψν ἢ] οἷ 15 ἃ βίονθηϊν, 
Ὁπογισαὶ, δηα ἃρονα 8]}, δὴ ᾿γγουογοηΐ ρτοσδάμυτγο. 
1 τοβροοῖ ἰο ἰΠ6 ἀγάπη, 1ζ 18 οί ἀπ ου] ἰο 

δοσοουηΐ ἴογ 18 Ὀεϊηρ ρῥἰαοθα ἢγβί, ἃ5 θείηρ σἢ!οΓ οὗ 
811 (ἢ6 τεϑί, 16 φιθθη οἵ ντίπθ8 (εἸβονογα οχίο δα 
Ὀγ {Π6 Αροβῖϊβ ; ἃ8 δ οῃ. 18, 10. 1 (οσγ. 13, 4. 
(Οἱ. 8, 14), δὰ (45 Κόορρβ γεϑιηδγ8) σοιῃργοῃοηάϊηρ 
ἷπ 1861 τῇδ δρεοίαί νιτῖ!68 ϑβυθ)οϊηθ ἃ ὈῪ τΠ6 
ΑΡροϑι6. , 

ῷῷ, χαρὰ. ΤῊ]8 18 ἱπουρῇῆϊ ὈΥ 8οπη6, ἃ8 Κορρο δηά 
ΘΟΠ]6ι18., ἴο Ὀ6 ρΡυΐ ἴῃ ορροϑί(οη ἴο φθόρᾳ, Αἴ νοτΓ. 92]. 
Απα {ποὺ ᾿ηἰοργοῖ [ἴ, “ ρΙθαϑανα ἀδγινοα. ἴσοπῃ {{Π|6 
ΠΔΡΡίη 685 οἵ οὐἤθγβ :᾽᾿ ψ θοῇ 8668 ἴο Ὀ6 βυρρογίοά 
Ὀγ {π6 σοηίοχί. Οἰμογν 86, Βογροι {Π1η1Κ8, 11 τῖρὴῦ 

ϑ ἰοἢ 16 (18 αὐτί ἀρεὰ Ὁγν ΤΠΕΘΟΡὮΥ]. : “΄ Εν} ννογ8 σοι ἔγοτῃ 
Οὐγβεῖναβ δἰοηθ; {ποιείογε {Πὰν ἀγα ΘΠ] {6 τὠογκς ΟἹ ὴ6 Πεεὶι: 
θαυϊ νἱγιπο 9 ΟὨε8 ΤοαΌϊΓα ποῖ οὐ Οὐ Θχουοη8 αἷοπο; Ὀὰϊ {Ππ6 
οο-ορογαίίηρ; δἰ ἀ5 ἔγοπὶ αρυνα ; {Π 6 ΓΘ ΌΓα ἴἢ6 Αροβι]α 6}}}8 τῇδ πὶ (ἢ}6 
ρυῖιδ οὗ ἰὴ ϑρῖγι, ἰῇ68 ξερὰ (παργεῖγ, {Π6 ἰηϊεπίο ἢ) Ὀεΐπρ ἔγοαι 
Οὐυγβοῖνοβ, Ὀυϊ (ἢ6 ἐγιδέ γϑβϑί!ηρ νυνὶ ἀοα. ΑὨοΙΠεΓ, δηὰ βοβγοοὶν 
1685 ὈδΔΌ τι] τοῖα ΠΟΥ, 185 ἀδοα ὈΥ ΟἿΣ ΟΠ γιβιίδη Ῥοδῖ οὐ {}γ}18 5816 
δυιυ)εοῖ: 

“Βυϊζ ΟὔγΒ ἃΙΪΙοῃθ σδῇ Ὡδ᾿εσ ριθναδὶϊ 
, Τὸ τόδοῃ ἴΠ6 ἀἰδίδηϊ οσοδβῖ ; 
ΤἼο ὑγελίῃ οὗ ἤθανθη ᾿λιϑῖ βυν6}] (116 861], 

ΟΥ 8}} [6 ἸαθουΓ 5 Ἰοδῖ.᾽" 
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6 Ιηἰογρτοίθα 7ὸψ 97 ἐδθ. δρὶγῖξ; ἃ5 ἴῃ 1 ΤἬ 688. 1, 6 
566, Ποψονον, Μδοκηιρῃί. 

Φῷ, εἰρήνη. “Γ 8 18 οἰοβαῖὶν σοηποοίρα νι [Π6 [0 Γ- 
τὴοΓ νἱγίαθ, δηὰ ορροϑβϑϑᾶ ἴο ἢαίγεά, ναγίδηςα, ὅζ6., 
δηἀ 5 υη!ο ψΙ ἢ 11 δὲ Εοῃ. 14. 17. 

28. μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, Δῃὰ πρᾳότης, 
ΓΘ Πσοηϑιαογοα ὈΥ ΒΟΓΡῈΓ 8ἃ8 βϑυῃοηγιουϑ, δηα 8]] 
σοηίαϊηθὰ 1η ἀγάπη. Ὑεῖ, 1 {πίηκ, βΒοπη6 νν6}} (οαηἀοά 
ἀἰδιϊηοι! ἢ 8 πιὰν θ6 πηδάθ. Τῆι μακροθυμία ἀδηοῖο8 
ἃ ΒΟ 6588 ἴ0 δησοι, δΔηα ᾿ΘΏΠῪΥ ἰονναγ8 {Π086 ΨῆΟ 
οἴδηα 8. Χρηστότης 18 ΘΧΡΙαΙ πο Ὀγ Κορρα δπά 
δ ]θιι8.. δμαυνδίαα ἵη οοπυϊοίμ; δὰ ὈΥ (Ε]]., 
“ σοιῃτἴλ5, ΠυϊηΔη 1145, 8561 514 Ν1[48 αι Δ ΠΔ, ΤΠ ΟΓΙ ΠῚ, 
΄υα οἰισεῦ ἴῃ νοῦ 5, 1π ναΪ, ΑΙ Π5406 ταῦυ8 οχίρυ- 
ἩΪ8, ΟὟ αυδπὶ ἢδι, υὖ 518. δι 0118 ομμηῖθυ8." ᾿Αγα- 
θωσύνη 15 τοηάετο ὈΥ Κόορρε ἐπέορνίαδ ; δηὰ 6 
Ποηβίάἀθγβ 10 88 βΒυῃοηυ τη ου8 ψ]ἢ πίστις [ΟΠ] ον ηρ. 
Βυε 1 γα Ὁ Βθθιη8 ἴο θη δεοηπὶ σπὶέψ, κὶπα-ἠεαγίοή- 
γ655, ΜΏΙΟἢ ἀρ. 8 ἰη ἀοϊηρ σοοά ἴο οἴοσϑ. ὅ668 
Ἐρὶ). ὅ,9. Βοῖῇ {Π686 ἰαϑί νἱγῖι6 85 ἃγα οἰοβαὶν σοη- 
ἠδοίοα, δΔηα ἃγα τηυοἢ ρῥγοιηοίοα ὈΥ (Πδί αἰηπγοβί σοη.- 
5108] σοοά-Ππαίυγα δη ἃ βνθοίη688 οὗ ἔθρογ ψΣΒ᾿ 
ψ ἸΟἢ 80η16 ἃγὸ Ὀ]69864, δηά (6 δεεάς οὗ ψἢϊοϊ) 8ΓΘ 
80), ΠΊΟΓΘ ΟἹ 1655, Ἰὴ τηοϑί ΡΟ ΎΓ8ΒΟΉ8. 

Πιστίς 185 ναγίοιιβὶγ Ἂχρίδίηῃθα. ΒΥ {π6 δηίϊθης 
Οοιηηιθηίδίοιβ 1 ἰ8 (Δ Κοὴ [ὁ ἀἄδηοία “αΐέδ οὐ ἐλ 
λϊνλοοί βογέ; ὉΥ ατοῖ., τπ6 »γοζεδδίοη οὐ ἐδθ ἔγμὸ 
“7 ατεΐ, τὰ ορροβιίοη ἴο ἴΠ6 δε» 655 ὈΘίοΓΘ τηθηςοηθά ; 
ἴηὴ “ ὨΣΟἢ. 50η86 Ὡς Μν. δ᾽αἀβ ὀῦβογνεβ) “"1 την ἰἢ- 
οἰυὰθ 4 ἰοδοῃδὈ 6688 οἵ αἰΒροβί(ου ἴῃ τηδίϊογα οὗ 
ΤΟΙ σίοη; δηά ἃ σγϑδαϊηθβ8 ἴο δοαυ 6866 1 αἰἸν1Π6 
ἀοοίτηθ8 δηα αἰβρθηβϑί 008 ; ἴῃ ΟΡΡρΟΒΙ ΟΠ ἰο [πὲ 
βοορίϊοδὶ δπὰ σε θο]} ου8 5ρ᾽ γῖΐ, μοὶ Θηρθηάογβ ἢ6- 
ΤΕΥ ; (8 θοϊηρσ 5: π|||Ρ ἴο [ἢ6 (Δ11ἢ οὗ ΑΡγδῃδιη.᾽" 
ΒΥ πιοβί τϑοδηΐ (οιμηιηθηΐδίοσβ 10 15 (πΠουρῇϊ ἰο 8ὶῷ- 
ΠΗ ργοδίέν ἀπῃὰ ἱπέερτιέν, βαεϊέν ἐπ ρον ον "ιῖηρ᾽ Οὐ Σ 
σονθηδηίβ ; 85 1η 1 ΤΙ. 4, 11 ἃ 12... Δηὰ οἴδη. ᾿Απὰ 
ἃ8 11.185 ΓΘ δϑϑοοίδίϑα ψ ὶ ἢ ΟἿΠΟΙ τπογὰ] νἱγίαθ5, 1 
σδηηοῦ θυΐ ῥγοίδσ (ἢ18 1αϑὶ τηθης οηϑα 1ηἰοτργοθίδίϊοη, 
ὙΠΟ Ν.. ΤΥ Ὀ6. 1] υδίγαίοα ἔτοπι ΡΙυΐ. Ετοιῖς. Ορ. Μο- 
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Γ8]. Ρ. 776. ΤΙ δεῖ λέγειν ; καὶ περὸ δὲ σωφροσύνης καὶ 
συνέσεως αὐτών, (γυναικῶν 861].} ἔτι δὲ πίστεως καὶ 
δικαιοαύνης, ὅπου καὶ τὸ ἀνδρεῖον καὶ τὸ θαῤῥάλεον καὶ τὸ 
μεγαλόψυχον ἐν πολλαῖς ἐπιφανές. 

28, πρᾳότης ἀαποίθ8 ἱπΠΠυ]σθῆσα το [ἢ6 αδὐγοσβ οἵ 
οἰβεοῖβ. Μδοκη. αἀἰδείρ 8865. {0:18 'τοι τῆ χρησ- 
τότης Ὀοίοσα τηδηςοσεὶ ἰἢυ8: “Τῃ6 Ἰἰαίοῦ 15 ἃ 
Ρᾶϑβῖνθ νιγίια, δὰ σοῃβιβίβ [8 [Π6 ὈΘαγηρ οὗ [Π]ΌΓΙ65, 
Σ28}19, ἀπ ργονοσδίοη8, Μιτῃους δηροι οὐ γϑβϑηΐ- 
τηοπί. ογθδβ (ἢ6 ἰὈγΠΊΟΓ ἢδ8 τηογα οὗ [6 Πδίιγα 
οὗ δὴ δοίϊνβ νὶγίι 6, Δηα δχϑγίϑ (5611 ἃ βοῖς οὐ] ρίησς 
ΤΩΔΏΠΟΙ οὗ βρϑακίηρ 8δπα δείϊηρ, ὄονθὴ ψῇθ Π6Ο68- 
οἰϊατοα ἰα ἀἰἶἴδν ἔγοση, οὐ Τρροβα {ἢ οβθ ἢ ποῦ 6 
δονθγβα.; 

48, ἐγκοατεία. Β: ἢ 68 [δ ΡΟ γης6 ἰη ἀπ ρΓγαιῆσδ- 
εἰοη οὗ 4}} εἰἰῈ παΐϊαγαὶ Δρρϑί!θ5, ἃ8 τὰ πρθλε [0 ΔΗΥ͂ 
ἰπιθιμρογαίθ, δηεῖ 511}} πόσα 1ΠΠ|᾿εϊξ, ρεαιβοδιίοη οὗ 
ἐἢδθπι, δῳ ἔΏ ἴῃ νῖσθ8 οὗ [Ογη Δ 0, ἀ Το νεῖν, ἀσυηῖ- 
δΏΩ655, ὅσ. ψ τῇ τ σῇ {686 νὶγί! 65 γα σοηϊΓγαβίθέ. 

80. κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος. ΜΔΗΥ͂ ΘαΓΥ 
πιοάρσγη (ουηπιοπίδίοῦβ, δη αἶβο ζορρο, (46 τοιούτωμ 
ἢ {Π6 τηδβοῦ η6 σοπάθγ, 1. 6. “ δραϊηϑί ρογβοηβ ψῆο 
Ρυδοῖίβ6 δι ἢ νγίαο8." Απά Ἰάορρα οἰξ68 {ἐπ τρεῖς 
δάαρα δίκαιος ἐὰν ἧς, τῷ τρόπτρ χρήσῃ νόμῳ. Βαϊ (δὲ8 
ϑαοδίη8 ὨΘΘΩΪΟΒΒΙγ ἢαγϑῆ. [{ 15 ᾺΓ τηογθ ἡϑίθσα ἰὸ 
τακα ἴξ, ψ (Π6 ἀπεθπί (ὐοπιπιδηίδίογθ, δηα τη ΏΥ 
δι δηὺ ᾿πϑάοει ΟΠ68, ἴῃ (ἢ 6 μοωέδν", “" ἀραϊηϑί βυιοἢ 
ἐλὶη 6," 1. 6. βυσἢ ἀἐδροϑίίϊοκα. Αἱ ΔῊγΥ ταῖβ ὃ 866Π18 
ἴο Ὀ6 8 Γοϑατηρίοῦ οἵ πῆδς ψγ88 5814 δἱ νϑὺ. 18. “1 
γ 8416 ἰοαὰ Ὀγ (86 5ρίεἰῖ, γε ὅγὸ ηοῖ ὑπάογ {Π6 ἰαν." 

τροῦ ὑ}} οχρ δίῃβ ἰμυ8: ““Αραϊηβέ βιιοῖβ νἐγίι 168 
Ὧο. ἰᾶνε (σἢεῖμοῦ (Π6 Μοθϑδῖο, οὐ Δγ οὐ γ) 18 αἰ- 
νοοίοα, θὰ ἀραίηδέ (86 ψογεβ οἵ (δ6 βεβῇ," τωϑῶ- 
Εἰοπβά δἱ 190-291. Το βοηιηεδί, (Πα {ἢ |κ8) γνβθη 

᾿ δρηῃθοίρα, 15 ἘΠ 18.:. “ Εχοῦὶ ἘΠ6 ϑφι γι  ρτοςθθάβ νὶγ- 
ἴαθ. ο {πο86 {πούθίοεθ ψὸ 841Γ6 ἰβα Ὀγ ἰδ28 βρίτίἐ 
ὕπο ἀομπίοη οὗ ἔπῸ ἰὰνν 885 πὸ τρέξγθηθοα. Ηον 
Βοόδυο ἰαῖν 186 ἢοΐ ρῥγοπ)ρεαίβα ἀραηδὲ νἰγίιθ, δὲ 
νἶσθ." 800. οἰβαονἝίιθγε: ““ ΤὮ6 ἰΔῪΓ Ὑγα5 πο τηδάς ἴοῦ 
ἐν τἰχηίοουδ, θυΐ [ὉΓΡ ϑίῃπογθ. ῬΒοορμγὶ. νοὶ 
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ΘΧΡ δ (ἢ 8: ψυχιὶ γὰρ κατορθοῦσα ταῦτα ἀκὸ πιλεύν 
ματος, οὐ δεῖται τῆς ἀπὸ τοῦ νόμου νουθεσίας, ὑψηλοτέραι 
αὐτὴ οὖσα: ὥσπερ καὶ οἱ ᾧύσει ἀξεῖς ἵπποι οὐ δεόνται 
μάστιγος. Οὐχ ὡς πονηρὸν δὲ τὸν νόμον ἐκβάλλει οὐδὲ 
ἐνταύθα, ἀλλ᾽ ὡς ἑλάττονα τῆς παρὰ τοῦ πνεύματος διδο- 
μένης φιλοσοφίας. β 

ῷ4,, οἱ δὲ τοῦ Χριστοῦ, τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν τοῖς 
παθήμασι καὶ ταῖς ἐπιθυμίαις. Πα σοπηοχίοη Β88 
Ὦθγθ ῃοῦ ὈδΘθὴ ΨῈ6]} ἐγασθα οἴδος Ὀγ [π6 δηίθηΐ οσ 
[86 πηοάοτῃ (ὐοπμηδηΐαίοιῖϑ, Τὴδ ἔαγπιθῦ τη Κ (Π18 
ἰ8. Ὠθδῃΐ ἴο 50 τὐλο ἃ΄6 ὑθο86 ἐμαί μγδοῖσα βιοῖ 
γσίθ8. ᾿Απὰ ἵζορρε οἰοβεὶν αρηηροίβ (Π15 ἢ ἐπα 
ΡῬιδοθάϊηρ. Απάᾶϊξ 15 τριμδυκοα ὈῪ Βογρεγ, ἰδαῖ 
ἸΠΘ ΠΟΙ 18 ἤθτα τηδάθ οὗ ἰἤοβ6 νῆο 816 οἰοβϑὶυ υπϊίοα 
ἢ ΟΠτισῦ, ἐημαβεη ἢ 89 {ΠῸΥ ἀο Ββοὶ ΓΔ} βίο {Π6 
νὶσο5 σϑηογαίθα ὃν (Π6 ἤδβὴ (ἐσταύρωσαν τὴν σάρκα), 
ΔηἋ 4᾽6 δὐογηρ νι ἢ 4}} {Πο56 νὶγίι68 οὗἨ νῖςἢ 186 
δυῖπον δηὰ ργοάυςοι 18. ἐδθ σρὲγ1." Βαϊ {Ππ Βοορα οἴ 
16 Ῥαβϑᾶρ 18 βεδί {γασθά ουἱ Ὺ ΟΥ̓ 5 [ἢ88 : 
“«Αἰἴἶἴον δενίηρ δηυμπιργαίοα {{|6 νατιθβ οἴδοῖθ Ὀοέμ 
οὗ {μ6 Π68} δηὰ ἐδ6 ϑρί εξ, {8 Αροβι8 ποῦ ργοσθθάβ 
ἴο δον, {δαὶ ΟΠ ΓΙβι 88 ΠΥ δμα οὐρῇί ἰὼ ἀνοϊά {86 
ΨΟΣΚΚ οὔ {Π6 ἤδβἢ, δηα [Ὁ] τῃ6 νου Κ8 οὐ [πὸ βρίγῦ. 
Το ψὲς ἢ ἢ δἴϊαγνασαβ ϑυ]οίηβ δῇ Ἂδχῃογίδιοη (οὸ 
β'ναη ἴΠο886 ΨψοΓΚΒ οὗ ἴῃ β68}} ἴο ψῇῃϊοῦ (ἢ (ὐΔ]α 85 
ΨΘΙ6 Θϑρδοίδ! ν ργοηθ, πἡδιροῖν, 5{Π1{68. 8δη6 σοηίθη- 
[1088, δηῃά (6 νοθ8 ἴγτοπι ψηῃϊο (ΠΘΥ βργίηρ; δηά 
(8 6, 88 ἰξ ψϑγβ, γϑίαγηϑ ἴο (Π6 θοριπηΐηρ οὗ [ῃ 18 
ψ οἷα οχμογίδιοη." ὙΠ τσταϑροςεΐ ἴο {πΠ6 ῥργοβθηῖ 
γ6Γ886, δ6 ΓΟΟΟΡΏΉΪΒ68 [ἢ 1 8 (46 Βηθοίϊηρ οὗ 8. οὔ76 6 - 
ἴοηῃ; ᾳ ἃ. “Ηον οδῃ ΜῈ, ΘῃσΟΙΏΡΑΒΒ6 6 στ [ἢ6 
ἔται! 1685 οὗ τῃ6 ἤσθβῃ, ἔογσβα Κα {86 νοσκ8 ἐπογροῦ, δὰ 
ἕο! ον 106 πηοϊίοηθ οἵ {π6 βρι"1. Τὸ ψΒ1Ὸ68 186 
ΒΘΏΒΘΥΘΙ 185, ἰπαὶ 6 σα, ΔΏΩ κπιμδέ, οἰ θυ 96 ΨὙὙ6 
81:6 ποὺ ΟΠ γϑι 8, δα δα ηοΐ ἴο βσρθοῖ ἴπὰ 1πδοσιῦ- 
866 νι τἢ Ἀϊ.ἢ Το τὴ6 1{ βϑϑως ἰδὲ τ1ὴ6 ΔΡροθβίὶβ 
ΤῊΘΔῊ8 ἰοὸ 581}}} ἔσο ν οηΐογοο ναί 86 ἢδα βία δἱ 
ψοῦ. 2]. “ΠΟΥ ψἢ0 40 ϑιιςἢ (ΒΊηρθ 5141} ποῖ ᾿πμοτὶς 
(86 Κίῃσάοπι οὗ Οοά ;᾽ ᾳ. 4. “Νο! 1[τερεαδῦ, Βα γ 
80.4}} ποῖ 1ῃηποτὶξ τ[ἢ6 Κιησάοῃι οὗ αοἄ. ἔοσγ (ἢοβα 
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οπἶψ δῖ Ογίϑι᾽8, δηα σδῃ δἰίαίη (αὶ ᾿πΠοτι Δ ΠΟθ, 
ψῆο ᾶνα ογυςϊ θά δηά 40 σγυς!ν δη4 τόσ ἐν [ἢ 086 
σᾶΓηΔ] 5.8. [Ὁ 5 Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ηἰςοἶγ ἀἸβογί- 
τηϊηδίθ (38 βοπθ 40) ρεΐψθθη παθήματα δηά ἐπιθυ- 
μίας, οΥ ἀεοῆπθ οὔ {δ6 βθῆβε οὗ ἐσταύρωσαν, ἃ8 (0 
8016 γεσθηξ (οιγηδηίδίοῦθ, Θβρθο ΙΔ ἢ γ Βογρογ, ἢ, 
μοϑίά68, δἰ[οροίῃδν οὔ ἴο ποῖίσα οὴα ἰῃϊηρ ψ ΠΙΟἢ 
1Π6 δηιίοης (ὐοπηπηοπίαίογβ τὶρῃς ἤάνα ἰδυρῇϊ [πη], 
ὨδΙΏΘΙΥ, {πὰϊ (ῃ6 σάρκα 18 Ἰηϑδηΐ Θβρθοῖδ! ν οὗ {Π6 
ΜΟΥΚΒ οὗὨ {Π6 ἤσβι, πδιηηθῖν, νἱοίου8β 8οίΙΟἢ8 ; δηά 
παθήματα δΔηἃ ἐπιθυμίαι σοτγιρύ ἀ651Γ68 δΔηἋ ᾿ῃσθηςν68 
ἴο 6ν}} δεοηβ. Νον [Βοβ6 Ψῆο 8Γ6 γα! γ (ἢ ΓΙ ϑι18}8 
στον {6 ἰδοῦ ἃ5. Ν 61} 88 {Π6 [Ὀγπιθσ, δῃά {ἢ 
Ριγζα τΠ6 ἐοπηίδιη. 

45. εἰ τ, πνεύματι, πνεύματι καὶ στοιχώμεν. Ἰ1 
8 βοηηαννῃδί ἀπ ἴσο: ἰο ἀδίεογιη πο [Π6 5β6η56 οὗ {Π 686 
ΜΟΓ5, 51:Π66 {ΠΟῪ ΓΘ 88 ρί!0]6 οὗὁἨ πηόγα (ΠΔῃ ΟΠ6. 
Τῆδ ἀπέϊοπέ (οιητηθηίδίοτβ μᾶνα ποί ἤδγα δα {Π6]Ὁ 
118118] βιι6Π 688. Κορρο δηᾶ Βογροὸγ {{π|πκ [Πδϊ 1Π68 
ΜΟΓα8 εἰ δῶμεν πνεύματι ἃτα οοηηθοίοα ψΙ (Π6 οοη- 
οἰυάίηρ Ρατὶ οὐ {πΠ6 νϑῖβθ ργεοθάϊηρ, δ ψ ἢ] εἶ ΓΏΔΥ 
6 υηαογβίοοα ϑώσι δὲ πνεύματι. Απηᾶ Κορρδ τϑῆ- 
ἀδγ8: “Α5 ἐπογοίυγο 1 18 πο ἰοῆρογ (ἢ6 βα6βῇ, δυί 
{86 βριτι (δ οραογδίθβ 1Π 8, πηονοβ 8ΔηΠ ὈθΘη48 8, 
10 15. ΠΟΟΘΒΒΘΑΓῪ ἰῃαι ψ6 βῃποιϊα οὔϑυ {Π6 Ψ1] δηά ἰτὰ- 
Ρυΐβα οὗἁ {Π6 βρίτιῖ.᾽ Βυΐ ἰζ 18 δοιηθν δέ παγῇ ἴο 
ΓΟΠΘΘΓ εἰ οι. 1 δὰ ᾿ησἰηραὰ ἰο {π1πκ παΐ {Π6 
Αροβε[6 τηρϑηΐ ἔο γθρϑᾶῖ {6 θᾶγηθϑί δάπηοημίοη δ 
ῷ, 16. “Νον, 1840, ᾿ἰΐνα ὈγῪ {6 βρι1:᾿" ψπιςῇ, τῇ 
τ6Υ ἄο, ἢ6 [6}}8 {(Π6 πὶ, {ΠΟῪ τοὐἐέ ποί {Ὁ]Η] [Π6 11.818 
οἵ (ἢ6 ἤδϑῃ. Αἱ νογ. 18. 6 βεῖβ ἔογίῃ: {Π6 σάναη- 
ἐαρο οὗ Ὀεϊηρ ἰ6ἀ Ὀγ (Π8 βρ!γιῖ, παπιοῖν, [πὶ (ΠΟΥ δῖα 
Ὠοΐί ὑπὸ νόμον. Ηδξ (ἤδη ἀγᾶν8 ἃ βέγικίῃρ σοπίγαϑβί 
βΒείψνθοῃ [6 ψοΙΚ8 οὗ ἰἢς ἤδβἢ, δπὰ οὗ {Π6 5ρὶ γί, ἰοὸ 
βῆον [6 πὶ ψῃδὲ 10 ΓΘΑΙΥ 18 ἴο ᾿ἴνα ὈΥ {6 βρὶ γΐ, δηά' 
δ6 Ιοἀ ὃὈγ 11: δηά ροϊηΐβ οι (Π6 ἀν} ΠΟ βου 6 ῃ 668 
οὗ (6 ἴογηογ, δῃηὰ {6 ρ]ογίουβ σϑϑι}}85 οὐ 16 
Ἰαϊίογ, ταρϑδίηρ (δι “ ἀραϊηβ δμοἦ {Π6Γ6 15 ἢο αν. 
Ἴδη δὲ νϑῖῦ. 94. ἢ6 (6}|8 (ῃϑ {παὶ {ΠῸΥ ΟΠ]Υ͂ 8.6 
ΟἸὨ τ βι᾽5 ψῆο ἢανθ {πιι5 ογυςοι ρα (ἢ6 ἢρϑβῃ, ἱ. ὁ. 
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δ.) λυ τν ἽΠΠΟΥ ὈΓγοΐδ88 ἴο αν ίῃα βρί γι, ΟΣ ποί. Τὰ 
δαί νοῦ, ἐδ. 1 

ΟΎΤΘ (ΟΥ̓ ΓΔΙΠ6Γ γα, ἡμεῖς θοηρ υβε6α ὃγ (ἢ6 υϑυδ] ἀεἰ1- 
σον οὗ (Π6 ΑροΞβι]6) μγοζεδϑ8 Β ἴο ἢανα (ἢΠ6 βρί γι, δηά. 
᾿ἵνα ὈΥ [ἴ, ἰδ  πι8 βιον (6 ον! ἀθησα οὔ ", ἰϑῖ τι ναὶ κῆὶ' 
δηα δοῖ ὈΥ ἰΐ, βίον 1 1 οἷν δοίίοηβ, ὈΥ {ἢ6 ἔτι18 
δῦονα τηϑητοηδα.᾽ ΤΊυβ 1ἢ 185 ἃ ταρϑίτοη οὗὨ [ῃ68 
πνεύματι πέριπατεῖτε αἴ νοτ.106. ὋΤΉ]5, 1)γ. ΜΙααΙδίοη 
ΟὔΒΘγνΘβ, ἸΏΔῪΥ Ὀ6 Γοράγάθα 8ἃ8 ἃ σδϑιι!οη ϑραϊηϑί (ἢ 6 

. το  νοιΒ ΘΟὨΒΟαΌ ΘΠησ68 οὗ {τυδίηρ ἰο 16 4]- 
8. ΠΟΙ ΠΟΥ οἵ αι. 

20. μὴ γινώμεθα κενόδοξοι, ἀλλήλους προκαλούμενοι, 
αλλήλους φθονοῦντες. [Ι͂η τααυϊτίηρ; οὗἉ δῖ [ἢ6 ἀρονθ 
Ῥγοοΐ οὗ {6 ἱπάννιπηρ οὗ 1η6 8ρ|τῖ, (ῃ8 ΑΡοβί]68 
Θϑρθοίδ! ν δαάνογίβ ἴο δΟΜ16 ν] 68 ἴο ΜὨ]Οἢ, 10 566 8, [ἢ 6 
Οκαἰαδίδη Ομ γιβίίαη8, Κα {πὸ (ἰογη Π δ ΟἾ 68, ΜΘΟΓΘ 
ἴο0 Β͵ΓΟΏΘ, πδιροῖὶγ, ρῥγϊάθ, ναϊη-ρίογυ, δηὰ τἢ6 8ο- 
Ἑφοιρδηγίηρ νίοα8 οἵ οϑβϑίθηϊδίιοῦ δηἀ δῆνγυ. Ηδσγε 
ΒΟΙΚΙΘΥ σοπηρᾶγο8 Ερίςί. 1,. 8. (, 24. Ρ. 3884. Νόμος 
ϑειὸς καὶ ἰσιχυρὸς----τι γὰρ λέγει; Ὁ προσποιούμενος τὰ 
μηδὲν πρὸς αὐτὸν ἐστω ἀλάϑων, ἔστω κενόδοξος. 
Τα Οοιηπημοηίαδίοτα αἰ αΐθ σσῇ οὐ {86 ψογάϑ. 

ΤῊ κενόδοξοι {Π6Υ Ἔχρίαϊη, ργομα δηᾶ υαῖη οὗ ἐπιρέῳ 
αὐυαπέασοε, ἃ5 Ὀϊγῖ, ψ δ] ἢ, ᾿δαγηϊηρ, δἰοαυθηςθ. 
ΤὭΘ προκαλ. 88 ΤΟίΓΘΏΘ66 ἴο ἴΠ6 ΑΙ ΤΥ σοι ΡΘΕ ΟΠ8 
ψθοἢ βιοἷ ναὶ η-Ρ,ΟΥΥ Ρῥγοάιςοβ, δηά 1[Π6 σοηβοαιδηΐς 
ΘηνΥ οὔ δσβα ψῦο 81]. Μιιοῖὴ τότ τπϊρῇϊ θ6 541ἃ ; 
δυΐ 10 ΤὩΔῪ βι ἴσα το τείδεν ἰο [ῃἢ6 (Οὐοπηπγεηΐδίοιϑ, 
νῶο, Βονανοσγ, οηλῖς νἢδῦ [0 ΔΩΥ οἤα ΨἢΟ [88 δι(6ῃ- 
ΕἸ νΟΙΥ διυαϊοαὰ {ἢ6 ἘΡΙ81168 ἴο τ6 (Οὐ ίδηβ (0 
ἍΜΟΤΟ ποΐ ΨΟΙῪ αἰ Πδγθηιγ 51{π8.64) ψοῦ]α ᾿τπλ66!- 
δίοϊγ οσοιγ, ΠδιηθΥ, πα΄ (ἢ6 ΑΡροβίῖΘ δάνεγίβ ἴὸ 
φαὶπ-ρίογυ, οοπιροίϊέϊοη, Δηα ἐπυν ἴῃ σθηθγαὶ, ἢοῖ ἴῃ 
(οιρογαὶ τηδίζογβ οπἱν, δυΐ ἴῃ δρίγέμαξ ΟΠ68 4180. 
Απαὰ [ἢ νὰ σριηθθοῦ {παῖ δβοπ]α οὗ {π6 (Οὐδ αίίδης 

Ἐ 80 ἘΠ ΡΥ δηὰ ἮΝ 6118. 
{ ΤΗΐδ δ ηοΐ ἃ τηοσγα Ηδθιδ8π), δίῃοθ Ἐχϑτορθβ οὗ ἰῃε βθῶδα 8.Ὲ 

δαδυσοὰ Ὀγ ὑγεῖδ. ἔγοτι Ῥηΐο, ΡοΪγὉ., δπὰ ϑοκῖ. ΕτοΡ. δῷ Ο. Εἰ, 59, 
στοιχεῖν» τοῖς φϊλοσόφοις. ἬΝ, 

ΨΟΣ, ΥνἹ].΄ ῶι Ι 

6 86η86 τη8ῖ 6 85 ζοϊΐον 8: “ [1 1ῃ6η,. 
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Θη]ογο βρίγιὰ8] χαρίσματα, Κα τῃοβα οὗ {πε 
(ΟοΥ αἰ ΐδη5 (866 βυρτᾷ 8, ὅ.), (ῃ6 δάἀπγχοηϊίοη ψουἹά 
06 Βραβϑοβδθὶα: δηᾶ 118 νίονν οὗ {ῃ6 βθῆ86 566 1}8 
οουθγημθα ὈὉγῚ (6 ψογ8 ἔθ] ονίηρ ὑμεῖς οἱ πνεὺ- 
ματικοί. 

ΟΗΑΡ. ΨΥἹ. 

ος εκ. 1. ἀδελφοὶ, ἐὰν καὶ προληφθη---ἐν πνεύματι 
πρᾳότητος. ΤΏΘΓΕ 18 ΠΟΓΘ ἴΠ6 88:ὴ6 σοι Ϊδἰπί τη846 
ὧν τὴ6 οΥΟΒ 885 ἀΐ 16 ργθοεάϊηρ σἤδρίθγβ, ΠΏ ΕΪυ, 
ἀμαι (ἢς ἀϊν!βίοη οὗ (ἢ6 εἰπαρίογ ἢ88 θ6ϑθη ἱπιγοάδυςδὲ 
“δῖ Δ ΠΊΡΓΟΡΟῚ ρἷαςθ. Ὑοί [18 αἰ ν᾽ ϑίοῃ 18 βϑαῃοϊὶοηθὰ 
ὌΥ {π6 Θχαπρὶθ οἵ (γ8., Ψῆὴο σΟΠΙΙΏΘησ68 ἃ ΠΕ 
ποι γ 1} (18 νοσβθ. (ὐἰἐγίδ!ἢ 11 18, (Πα ἴῃ ἃ ΨΓΠΟΣ 
80 680} ΟΓῪ 848 δί, ῥα], τα 18. Ἔσχισγαιηθὶν αἰ σε 10 
ΤΩΔΚΘ ΔΩΥ͂ διιοῦ αἰν βιοηΒ ἃ8 5[8}} 06 οἷθᾶγ οὔ οΡ- 
ΘΟΓΟ0Ώ8, 
ες ἘΒΘΟρΒΥΪ. ἱπιγοάυσοβ ([ἢ86 Μψογάβ ἔμ8: ᾿Επειδὴ 
πολλοὶ παρ αὐτοῖς δοκοῦντες ἐπιτιμᾷν τοῖς ἁμαρτάνουσι, 
τὰ ἑαυτῶν ἐξεδίκουν παθὴ, ἀπὸ φιλαρχίας εἰς τοῦτο ἐρχό- 
μενοι" Φησὶν, ἃς. ᾿ 
, ΤΠ6 καὶ (τῇϊοῖ 18 ραβθθ ἃ ονϑῦ ὈΥ̓͂ τιοϑὲ ἰγϑῃβῖ8- 
:ἴ018) β'ρηῆθ5 ουθβ. Προληφθῇ 18 τρῃάεγοα ΕΥ̓ {Π6 
φαγὶγ τηοάθσγῃ (οιημηθηίδίογμ, δηα 8830 ὟὟ οἵ, ΕἸβηρσ, 
Ἀπᾷ Κυρκθ, ““Βυγγιοα ἀναγ. Απά {Π6Υ ἴδκα προ 
ἴο 8:6} ἀφίογθ ἦἧδ ἐβ αἰσαγο. Τὸ ΜΕϊΙΟὮ ἰΐ 18 οἷν 
ἡδοίοα ὈΥ Βογρδγ, {πὲ {818 ψουἹὰ γοαυϊγα ὑπὸ τοῦ 
σγαραπτώματος. ΤὮϊ8, μονανογ, 15 δυ{ ροαα]ηρ᾽ οεὲ: 
τἰοίϑη), δΔηά ἰῃ ἃ ψεῖοσ Κα δὲ. Ρϑ} ἄρθβογνθβ ἰὸς 
δἰἰϑῃιίοη,. Υ̓οί 1 τοι θ .Γ ὯΟ ᾿ἰῃμϑίδηςα οὗ βυοἢ ἃ 
86 οὗ προ; δῃά ἰδογοίοσα 1 σδηποί υΐ ργαΐδε' )6 
ἸπςΘΓργοιδιίοη οὗ ατοί, δηά οἴδϑγβ, δη ὦ γϑοθηι!γ Ετν 
Ὠρϑἐὶ ἀηα Κορρο, ονογέακοπ ἱπ.. ΒοΟΙΡΟΥ τοηᾶογε ἀδ- 
γγοθεηδιδ; δὴ Μδοκη. διρργίδοά ἱπίοΚαὨ Βυΐ {δὲ 
ξογηθγ ποι ΓΘ Ὦ85, ΠΟΥ οϑὴ ἤδνθ, ΔΥ δυιογλν ;. δά 
ἔα ἰαἰθε 16 ποὺ Επρὶ θη. ΤΠ6 (γυτἢ 15, (ας ἘΟΓΟ 
ἰβ ΒδγῈ ἃ “οὐηῃξιϑίοη, οὐ Ὀ]οπάϊηρ; τὐροίβεγ᾽ ο΄ ἔτὸ 
Ῥἤγαβοβ οὗ αἰ ἤδγθης σοπβίγιυςςοπ, ἐπουρῇ ποὶ ἀ15- 
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δἰ μη αῦ ἰῃ δόή86, πδηλεῖγ, οσογέαζομ, ἀπά δαγγοα 
φιυαν ὃν απὸ 7}απίξ (ἰ. 6. [6 ἐσηιμέαἑέοη ἴο σοτηνῖι 1: 
δοὸ ΤὭΘΟΡὮΥ!. συναρπκαγὴη), 86 αα, δις. δῃὰ δεγργίδοα 
πα ἀείεοξοα ἐπ ΔΏΥ ἴαα!. Βοῖ οὔ {πΠ686 86 ΑΡροβίϊδ 

Ὀ6 ϑυρρόϑεάα ο μᾶνα πὰ ἰη νίαν. 
ἢ6 ἄνθρωπος δηϑνογ85 ἰο (86 Ηοῦτ. τε, δά ρμᾶγ. 

Δ κ65 οὗ {Π6 5ἰπιρί ἰςιν οὗὨ Οεϊθηίαὶ ἀϊςξίοη. Παράπ- 
τωμα, α 7. ΤΠ 18 ἃ 5οτί οὗ δυρἢθπηδηι οί 
ἁμάρτημα. Ὑμεῖς οἱ πγευματικοί. ὩΤὨ]8 15 ἜΧρΙαϊηοα 
οΥ ας; ΟΒδπά εν, θοάάν., Κυρκο, Βοβοππι., δηά 
Βοῦρονς οὗ [6 Ἡῶγ αὐἀυαποεά ἴῃ ΟΠ νι ϑιίϊδῃ Κῆρ: 
Ἰεάρε δηῃὰ νἱγίαθ, 5866. 8.08 ἃΓ6 δδρϑοία!ν αυα ῆδὰ 
[0 ΓΘΟΔ} οἰδογβ᾽ ἰο [86 σίρε ρδίδ, ὈῪ τοῤγοοῦ δηὲ 
δήπηοπίοῃ, Απᾷ Βογροῦ σοΐθιβ ἴο Βσμῃ. 1, 1. ἅ, 
6. ὅ, 18.(. Βυὺ {18 βθϑημβ ἴο ἴοο διυςῃ Ιοχοῦ {6 
φθηδε; δπα ψῇρη νὰ σοηϑίἀοσ ον πνεῦμα. ἢ845 αοὼ 
Τρροφίθαϊγ υβθἀ α 1{Π|Ὁ Ὀδέογθ, να οἂπ Παγάϊγ 41} ἰὸ 
866 (Πα [ὴ6 βρη86 τπηυϑέ ὃὈ6 (δὲ νῃϊοῖῦ (8 δηθοπε 
Οοιημηδηίαίογβ ἃϑϑρῇ, ΠΑΠΊΘΙΥ, “ βυο) 28 πᾶνα ἐδ 8 
Βοὶν 8ριν1." Απᾶ ν ἤθη ψ6 ΘΑ 1η τοϊηᾶ δ8ῖ βοιὴθ 
οὗ τ}6 Οαἰ]αἰίδῃβ (866 8, ὅ. δΔῃά οἰδονογθ), Κα {πὲ 
(ον δη8, σοῦ δἠἀυδὰ ψὶ ὀρέγίέαὶ σὴ δ, ἴὸ ἴα 
Ποῖ ὈπΡΟ ϑΟηΔΌΪΘ 0 βυρροβα [ἢδὲ ἐῤεδα δῖ (ἢ 6 ρδῖ- 
8018 οί τοϑης. Αηά ὄνθὴ Κορρα δάφιεβ (Πδξΐ 
οἰ 8 οὗ ([Π6 ΠΟΙΥ βρίγι ἂγθ ἰο Ὀ6 παἀϑιβϑεοοά. ὶ 

Ὁ 80 ΠΝ Όγ : “1 πᾶνα ποίοἀ οὐ 1 (ογ. 14, 32, ἰδδί ἰῃ ἴ(μ6 ὃ6» 
Εἰηπίρβ οἵ (γι ϑιἰδηϊϊγ, θη ΟΠ υΓΟ 68 τγόγα ἤχϑε ουηνεγίεα, {Πα 
Δα ἴόγ ἃ {ἰπ|ὸ πὸ βεϊι]οὰ οὔυγον βΌνΘΓΏΟΥΒ, Ὀυζ 4}1} {Πεῖγ σΠυΓο 

οδέίοες νὐετε ρμεγδοστωθά ὈῪ τοῦθ γῆ ο ἢδαὰ 5ρί γι υ8] οἰ ἔθ, απὰ ὃγ (ποτά 
δε οεἰὰ (ό ργόρὴξεν ἰπ τ6 οἰυΤο ἢ το {νεῖν σα οαίίοι, δπλοτνίαἰ θη, 
δηὰ οοπιίοτέ, ν. ῶ. 801 οοποεῖτα ἰΐ νγϑδ ῇδη 81. Ῥδὰ] υσῖς ἰο {8 
ΟαἸαιίδῃβ ; ἔου. μεγθ ἴδ τὸ ἀϊγεοίίοη οἵ (ῃΐ8 Ερί5ι16 0 δὴν βἰαϊεὰ 
ἘΠΌΤΟΝ ρΟνδΓΏΟΓΒ, ὯῸ βαϊυϊαιϊΐοη οὗὨ δὴν ἴῃ ἴἢ6 οἶσβθ, Ὧο οἾΑΓρΘ 
εἰζαϊμεῖ αν ἴΟΓ οὐθεχίηρ {1656 ᾿γόδί τ ἰβοαυτίαρθϑ 1 “ἴδ ΤΠ ΓΟ ὶ 
ὯΟ εχμοείβιίοη ἰὸ ἰπδαϊ ἴο ἴακθ ᾿εὰ. ἰο᾽ ἐμεῖς τρποίβιγυ, δηὰ (9 
Ορροϑε (ῃεπμϑθῖνεβ ἴο {πεϑ6 ἀδοείσεγε; δῃὰ ἰμβθὴ ἰμ6 δρίγίέμαὶ πί4λ 
Ὠόγα ταρηϊϊοηρά, τιυδί δ6 {Π6 ργορλείε, ὙὯο ἴδῃ ρμεσγίοτιαθα 84]]} 
ϑρίγιυδ] οΒοε5 διηοηρ [Π 6." ὍΝ ᾿ 

Αὐνὰ »ὺ ίβεκη., αὐ οἵδμεγ Οούιηεηίλίοια; Ὀόάᾶτ. ἱπάοθά πόνδεὶ 
οὈϊεοιϊίοωθ ἴο (ἰδ; ὃχιξ Πἴ9 αΥὐβυτοθηϊδ δοε ἡοΐ νΈγ. ΦΌγοϊ δὲ 
«μουρὰ 1 μάταῖς (πδῖ Υ ΒΙΓΟΥ ἀρρεδγθ (Ο ἢδνα ὕει ἴοο πο ἢ ολγηϊοὰ 
ΦΥΓΑΥ Ὁγ οὐ πόβϑὺ ἴοχ Πυροϊῃεϑιϑ. ἢ παν ὦἢ 
δτως . . “3 Ξξ ὡν φΦ 19 ΠΣ νὴ ἀπ΄ οἰ, ἀχεμει, χὴν Φ 

. 
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1. κἀταρτίξϑετε, ἰ. 6. ᾿ἰ{6ΓᾺ}}ν, “δὲ ἢϊπὶ γτρῆῖ :" ὁ 
τηοίδρθογ, [Γ 1. πιϊϑίδκα ποῖ, ἀδθγῖνβα ἔγοιῃη ϑιιγροτν, 
πδιηεῖν, δομθ-δοέξϊησ. ΤὮΪ5, 11 τηϑὺ θ6 ΟὈβεσνθά, (5 
ΔΏ ΘΌΡ δηλ 8π) ἴογ οογγεοέ δηα γοίογηι. ἘῸΤ καταρτίς 
ϑετε ἃ ΟἸαβϑίοδὶ ΨΥ 6Γ Μοῦ Ργο Δ ὈΪΥ αν υδοά 

ρμόσασθε, οὐ ἐπκανορθώσασθε, οἡ ΜΏϊΟΝ δ66 Ηειηβί, 
οὐ Ροϊυαχ.9, 1890. Νον {18 τῆς Αροβίϊ6 ἀϊγθςῖβ (0 
6 ἀοῃδ ἐν πνεύματι πρᾳότητος, ᾿νὨΐσἢ 18, Όγ 1Π6 δη- 
τἰοης Οομμπηρδηίδίοτβ, ἐπουρῇς ἰο τοΐον ἴο ἐπε ΗΟΪΥ 
δρίσιι, Δη4 δβρϑοία!ν {πᾶ ψθοἢ Πδὰ σοηίεγίδα τῃ6 
βρὶ για] ριβ. Απὰ Κορρα δῃά Βογρεσγ. βοΐ 86- 
Κηον]οάρο {π8ι τῆς Ηοὶν ϑρις 15 ἴο θ6 υπάογβίοοά, 
Βίης6 πρᾳότης ἢ88 Ὀ66η ἃ {Ππ1|6 Ὀαίοτγα πηθηι πε 88 ΟΠ 6 
Οἵ 118 ἡγεδ6. Βυΐ 1 πιιϑὲ σοηΐαββ (Π]18 ΔΡῥΘδΓ,5 ἴ0 Πη6 
ἴο Ὀ6 8η ἰπϑυῆςοίϊοηιϊ ρῥγοοῦῖ. 1 σδηποίῖ θυϊ [Πῖηκ {δαὶ 
ἐν πνεύματι πρᾳότητος 81]0}1ῆ68, ““ ΨΠἢ 8. βρὶ τις δηά 
ὑδπροῦ οἵ τη Κη685.᾽ 8 1ἴ 8 .8 δίγΓο ΘῈ Γ 6Χ- 
ὨΓΟββίοη ἴὼγ ἐν πραύτητι. ΑἸά ροιθαΡ8. {π|8 τᾶν δ6 
8ἃ Ἡδερταΐβῃ). .“" ες 

1. σκοπῶν σεαυτὸν, ὅς... Μδοκηϊρῇς ἢ88 ΠΟΘ ἰδ] ]}6η 
1η(0 ἃ τηοϑῖ στίονου 8. ΟΥΓΟΓ, ΟΥ̓ τορᾶγαάϊηρ (18 8ἃ5 -ἃ 
πἤδηρε οὗ δά άγϑϑα ἔγοπι (ῃ6 (ὐδ]αιδη5 ἴο 16 Τϑδάθγ 
δι 56 1; 4. ἀ. ““1)ο ἴδοι, τοδάθσγ, ἰαΚα ἃ νίδν," ὅς. 
ΤΙ8 ργοϑυτηρίιϊοιϑ ἀδν]αἰοη ἴγοτῃ [ἢ 6 ορ!ηϊοη οἱ 81} 
οἴμογ (οιημμηρηϊδίοσγβ, δηεθηΐ Δηα τπηοάθγῃ, δηα σεοβῆ 
ἰρηόγβηοα οὗ ομβ οὗ (6 τηοβί σοιηηοη οὗ ἤρῃυγοβ 
(Ὠδηλεῖν, 8η ὁπαϊέίαρο, Ἰηϊιτοἀπορα ἔοσ ρστγοδίοσ εβδοί), 
Δδηὰ νοΐ 18. ΟἿΪΥ ΟἿΘ6 διηοηρ ἃ [ἢουβαηα οΟἰΠΟΓ 
Ῥτγοοίβ οὗ Ἰσῆογδῃςθ, ΤΔΥ 86ῦνα ἴο σοηνίποδ 5 θη 
᾿ς ̓π1|6 το δηςοθ 15 ἰο ὃὈ6 ῥαοδθα οὐ {πμ6 Ὠ.οοῖοτβ 
μα σηιοηΐ, Δα ἰΠαὶ Ψψ θη 116 18 συϊάοα ὈΥῪ 8 ονῇ 
οΡίῃίοη, 1 15 Βογοοὶυ ἴο θ6 δχρβοίθα {πὲ δὲ βῃουϊά 
Ρ6 ἴῃ {π6 γἰβρῆϊ. ὍΤὨ6 8688 8; ““οδοῖ οὗ γοι σοηβ,» 
ἀογίηρσ π1 561}, ἰαϑὲ ποι α͵80 6 ἰδπιρίοα (Δηᾷ {Ἀ1]}.᾿" 
ΤῊ15 ἰαϑῖ, ἢονανογ, {Π6᾽ ΑΡοϑ6, ἔγομη ἀδ σα οΥ, 50- 
ὈΓΘΟ58688. Τλλυ8, 88 ΤὭΘΟΡὮΥΪ. οὔβογνοβ, 6 γοπιὶηαβ 
ἰῃχ οὗ 1Π6 ψεδΚη688 οὗ Ὠυμηδη πδίιτα. Οὐμηρᾶγ 1 

ον. 10, 12 ὃ 18. Οὗ τΠ6 ΟἸαϑβιοδὶ ραββϑαρθβ Β6Γα 
δἀαυςοά Ὀγ ιείβ., (πΠ6 τηοϑί δρροϑίίε 18 ΡΙΠΏγ, Ἐρ. 
8, 22. Ἐρϑ8 οἰίαῃι, 4} ὨοᾺ ἰπαϊρσοης οἰδιηοηςίδ, πἰδ:]} 
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ἤηαρῚ5᾽ αυὰῃι ἰδηϊία8 ἀδοοί. Αἴαυθ ορὸ ορίϊπηυπι οἷ. 
δ! ἢ ἀΔ{|58]τηπΔ ΟΧίβεϊπιο 4υΐ οδούεγ!8 ἰΐὰ ἱρῃοβοίξ, 
ἰληαυδη) 1086 αυο(αἸὲ ρϑοςεί, ἰΐα ρΘοσδέ18 αὐϑίϊποί, 
ἰδπαιᾶπι Πδιηἶπὶ ἱρηοβοαῖ, Ργοϊπἀθ ἴος ἀοι, ἰοσ 
ἔοτίβ, ἤος 'ἱπ ὁπιηϊ νἱΐθα ρβθπογα [θηθϑηη8, αἴ ἠοδὲβ 
ΤΡ] ΔΟΔ 1165 βἰπγυϑ, ἜΧογαῦ 1} 658 ἰβι8 οδἰΐδιῃ, αὶ ἀδΓθ 
γΘη Δ ΠῚ Ὠἰϑὲ 510] πϑβοίπηϊ ; πιδη ἀθιηι84116 ΠΊΘΙΠΟΓ86, 
οά. νἱγ τη Ἰ5ϑ᾽πη8, οὐ ΟὉ ἴος αυοηθθ ΠΙΔΧΙΙΩΙ8 
ἤγαϑθα ογοῦγο ἀΐσογα βοϊεραί: Θὺυΐϊ να οὐἀϊί, Πο- 

ΤΩΙΠ68Β Οὐϊί, ὃς ᾧ 
“ 92, ἀλλήλων τὰ βάρη βαστάξετε, καὶ οὕτως ἀναπληραί- 
δατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ. ΤῊ] 15 ΤΠοιρῆι ἰο ὉΘ 8 
τον σγῦϊαὶ Ἔχργοϑϑίοη, οἵ ψῃϊς ἢ {Π6 86Π86 15 : ““ θ6ᾶγ 
ψ ἢ Θασοἢ οἴδογ, δῇον (ΟΠ γβείδη σμαγν ἰὼ οδ οὶ 
οἶδαν." ὙΤπΠδορῇνὶ. (ἔοι ΟΠ γγ5.}) δ᾽ σα] Ἔχρ]δίηβ 
ἴπ.5 : ᾿Επειδὴ γὰρ ἄνθρωπον ὄντα οὐκ ἔστιν ἀναμάρτητον 
εἶναι, παραινεῖ μὴ ἀκριβολογεῖσθαι πρὸς τὰ τοῦ πλησίον 
ἁμαρτήματα, ἀλλὰ Φέρειν ταῦτα, ἵνα καὶ τὰ αὐτοῦ πάλιν 
παρ᾽ ἄλλου βαστάϑηται ἁ ήμαται. 
“, καὶ οὕτως ἐγρθει εδ ψνυσα ν. τὸ Χ., δῃὰ (8 

(4.6. ΒΥ 80 ἀοΐηρ) 16] [6 Ἰη]αποιίοηβ δηὰ οοη- 
ΤΔη5 οἵ (γίβί, ψῆο 8414, ““ ΜΥ σοιηηδηα 18 {ἰϊδὲ 
γα Ἶονα δδοῖ οἰῇδγ ἃ5 1 Ἰονοὰ γοι." 866 2οἢ. 18, 
84. 16, 19,1 )]οἢ. 4, 21. [Ι{ 18 τρί ν ορβεγνθα ὈΥ 
Κορρο, {παι ἀναπλ. 15 ἔοτ τηρήσατε. Απά δ δάάποεϑ 
ΤΩΔΗΥ͂ ΘΧΔΙΊΡΪ65 οἵἉ ἃ 58:11}8Γ τι86 οὗ σληρόω Δη4 ἀναπλ. 
ἴτουι Ηοιούος. ΗἩδεοτγοαΐδη, [1ὑ8η., Δηὰ ΡῃΠο. ΤΠ 6ο- 
Ρἢν]. (τοῦ Οἢγγ8.) ν 6}} Ἔχρ]δίηϑ: “" ΟὟδν (γι βι 8. 
ΘοΠπ 845 ὈΥ Ὀααγίηρ ἢ ἐδοὴ οἵμογ." Απηα ἢ6 
[ἢτ18 ΘΧΟΘΙ ΘΉΕῪ ἜΧΘΠΊρ [65 [ἰ : οἷον ὃ ὀξὺς τὸν νωθῆ 
φερέτω, καὶ ὃ νωθὴς τὴν σφοδρὰν ἐκείνου ὁρμὴν" καὶ οὕτως 

ε ἐκεῖνος ἀμαρτήσεται ὑπὸ τούτου βασταξβόμενος, οὔτε 
οὗτος ὑπ᾽ ἐκείνου. Οὕτω δὲ ἀλλήλοις χεῖρα ὀρέγοντες, 
δι᾽ ἀλλήλων πληρώσατε τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ, ὃ λείπει 
τῷ πλησίον ἀναπληρῶν ἕκαστος διὰ τοῦ βαστάξϑειν ἐκεῖνον. 

ἤπ8 ΒΟΙΡΟΓ, ἢοΐ 8π|58, δα ρ δὶ ῃβ βάρος Π6γα ΒΥ͂ 
παράπτωμα, δηἃ ΤΟΠΑΘΓΒ: “ Ὀ6ΑΓ ΨΊ 68. ἢ ΟΙΠΘΓ 
τηυτυ γ,᾿ ἄο. Απηά δ6 ΔΡΕΪΥ οἰΐεβ Ιρῃδϊ. Ροΐγα. 
Ὁ. 1. τῆς ἐνώσεως ᾧΦοόντιδε, ἧς οὐδὲν ἀμεῖνον. Πάντὰς 
βάσταξε αἷς καὶ σε ὁ Κύριος" πάντων ἀνέχου ἐν ἀγάπη, 
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ὥσπερ καὶ ποιεῖς. Ηδ αἴξο ἰαἴκ68 ἀναπληρώσατε 85 θυξ 
ἔον ἰὴ ἔιΐαγα; δηᾶ ἐθίδιβ ἴὸ ΟἿ]α88 δῃὰ ϑοῆγορά. 
γῆς. ΗοΌ. Ηδρτα, ἴοο, ἢ6 δρί οἰἵθβ8 [δἱάοσ. Ρεὶ. 
ΙΓ. 8. Ερ. 410. Οἱ διὰ μικρὸν ἐλάττωμα καὶ τὸ μέγιστον 
πλεονέκτημα ἐξευτελίξοντερ, οὔτε τἀνθρώκινα σκοποῦσιν, 
οὔτε τῷ Αποστόλῳ πείθονται Παύλω παραιγοῦντι, ἀλλή- 
λων τὰ βάρη βαστάξετε; καὶ οὕτως ἂν ἀναπληρώσατε 
τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ" ὁ γὰρ μὴ Φέρων τὸ μικρὸν ἐλάτ- 
τωμαι, οὔτε τοῦ μεγίστου κατορθώματος ἀπολαύσει, οὔτε 
τὸν νόμον τοῦ Χριστοῦ, τουτέστι τὴν ἀγάπην πληρώσει. 
- 8. εἰ γὰρ δακεῖ τις εἶναί τι, μνηδὲν ὧν, ἑαυτὸν φρενα- 
σατᾷ. ΤΠΘΟΡΙ]. οὐϑογνθθ, {πΠᾶτ Ὦθγα ἀρσαίῃ ἢθ τοα 
ἔδόνρι, [6 ΙΓ δύγόσάηςθ, βηονληρ {Π4| ἢ6 ν ΒΟ ἰδῃςίοο 
᾿πΠ56 ἢ ἴο Ὀ6 Βοπιρῦοάγ, ψῇἤρη ἂρ 5 ποροάγ, ρσίνρα 

τῆ.5 ἃ σοην!ηςίηρ ργορῇ αἵ ᾿'8 ποίηση 653, πᾷ 46- 
δοῖγθϑ ὯΟ ΟΠ6 6836 ὕμι ἢη86}{. Ἦν 

ἘΠ6 γὰρ ἰ8 πόέ (1 φοῃορῖνο) ἃ ἴογρ ρϑγίίοὶς οὗ 
Ἰσδηϑιυοη (48 ἰζ 185 σοπείαργοα ὈγῪ ΚΟρρθο), δυι Ξυρ- 
ϑε818 ἀποέδον" γϑάβϑορ ΧὮΥ {ΠΕΥ 5μουϊὰ ϑᾶγ ψτ(ἢ οδοῖ 
οἰ ον 5 ἔδ}}18, ἀῃα (8. ἀφυινοα ἔτοπι {πΠ6 ψῃροβϑιθὶ- 
ΠΥ οἵ ἀφοοὶυϊηρ, οἐὐδογά ΌΥ 86] -ςοησοῖξ. ἍΠ6 μῆγαθρ 
εἶναί τὶ (ἴῃ ψΗΙοἢ μέγα 18. υπάοιβιευρα) 18 ᾿σοιητηοἢ 
υοίῃ ἰη {88 δειϊΡρίυγαϊ! δηᾷ (] ϑϑίοδὶ νυ οσθ. ὔχβηι- 
Ρ]65 ἴῃ δριπάδῃσθ δῖ δαάυςεα ὈγΥ {6 ρῥμιοοσίςαὶ 
(ὐοχμηπηοηΐϊαίοτβ. δε 1 (ὑοῦ. 8, 7. 18, 4. 4 (ον. 
14, 11., δὰ (ἢ ποῖοβ. 

- Φρεναπατᾷ ἰ8 3814, ὃγ Κορρα δῃηὰ Βογβοχσ, ἴο ἢβ {Π6 
58 Π|6 Ψ 1 ἀπατᾷ. Βϊ ἰΐ 13, ΒΌΓΟΙΥ ἃ δίγοῃ σεῦ ἴθγῃ. 
Βοίῃ (ἢδι δΔῃηα φρεναπάτης οσουξγ οἱ ΤΙ. 1,10. δοῃοῦ, 
ἀρ. δὲ. ΤΊ] 68. τοίδεβ ἰφ ψα κῃ. Οἵ. 411. 1 δι ποβ 
ΔΎ ΑΤΘ Οὗ ΔὴΥ ΟἸαρεὶοαΐ Δ ΠΟΥ ; δηά 1ξ δρθζηβ ἰο Ὀ6 
ἃ ΟἸΠοἶ8α), ΟΥ Ῥογθᾶρθ ἃ νογὰά οὗ {Π6 Αἰθχδῃάγβῃ οὗ 
Μεοράοῤίδη ἀἰαϊοοί. ΤΠΙΒ ραββᾶμθ ἰ5 Δ] αὐδα ἰο ὉΥ. 
Ποβυοῖ., πο οχρίϑιη8 χλευάϑει ; δῃά (υεγῖ!, διακαί- 
δει, ΨὨΙΟ 185 Ὠοῖ 8 ἘΠ ΘΧΡΙΔηδίίοῃ, δηα τὺ βῥ6. 
ΓΡηΔοῃθα, ἐγ 65 εὐἱέᾳ ᾿ἰηιδοίξ. τς ᾿ 
"4. ὅ. Τὸ δὲ ἔργαν ἑαυτοῦ δοκιμαϑέτω ἕκαστος, καὶ τότε 

. Κ 80 Ατγηίδῃ ῷ, Φ4. δοκῶν μὲν τις εἶναι, ὧν δ᾽ οὐδεὶς. ῬΙαίο ὙΡῸῚ 
δορτγαῖ, εχίν. καὶ ἐὰν δοκῶσι τι εἶναι, μηδὲν ὄντες ὀνειδίδετε αὐτοῖς 
---οἵονται τι εἶναι, ὄντες οὐδενὸς ἄξιοι. Τὸ ν»2)νϊ ἢ 1 αὐὰ ἘΒΕΟρΒτ. 
Οἱ. Εἰ. κγ. περὶ ὑπερηφανείας, μ.. 29. 
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εἰς ἑαυτὸν μόνον τὸ καύχημα ἕξει, καὶ οὐκ εἰς τὸν ὅτερον. 
Οἱ τἢ8 οχδοῖ βδῆβε οἵ {15 δηᾷ {Π6 ποχί νϑῦβα (οιῃ- 
τηθηξδίοτϑ 8Γ6 Ὡοΐ ἀστοί, ἴροῃ {88 ψῇο]6, θη οὗ 
ἘΠΘΙΏ ἀρρθὰγ ἰο ἤανα δθϑὴ ἴδε ἰγὰδ γιὸ οὗ {6 σοῃ- 
δἰγισίίοη δηὰ βθῆβ8 οὗ [Π6 ρβββᾶρθ 8580 Ψ6}} 88 ἴΐ6 
δηϊδης (Οὐοιπιηοηϊδίοβ δῃηὰ Βοῦροσ. Τμυβ Τῆθο- 
ἀοτγοῖ : εἰ δὲ καὶ σεμνύνεσθαι θέλεις, τὸν ἑαυτοῦ περισκό- 
πήσον βίον, κἂν ἀξιάγαατον εὕρης, κατὰ σεαυτὸν σεμνύνου, 
επἴερ ἄρα τοῦτο σε δεῖ ποιεῖν. ὅδο «80 (Βουπιεη.: Εὐ 
δὲ καὶ σεμνύνεσθαι θέλεις, φησὶ, τὸν σαυτοῦ περισκόπει 
βιον, κἄν ἀκατάγνωστον εὕρῃς, κατὰ σαυτὸν σεμνύνου) 
εἴπερ ἄρα τοῦτο σε δεῖ ποιεῖν. Βογροῖ ἰ'88 Ἔσο! Θη]γ. 
ἰτδοοα (6 σοηποχίοη, δηὰ ἀοίαδιἰοὰ {ἢ 6 δθ86 {π8 » 
“ΦΤΠῃ6 ΑΡροβεῖβ 18 811} οοσυρίεα ἰῃ ἰονοσγίηρ τπεὶν 
ΔΙΓΟΆΏΟΘ δηᾶὰ ρῥχγίήα; δηά 88 δ νοῦ. ᾧ, ἢ6 βῆονβ 
(θὰ ἤονν ΘΙΏΡΙΥ 18 4}1 να η-θοδϑιϊηρ, 80 ἤθγα ἴθ, 
(618 ἰἤδτὰ ἰπδὶ ποί Ἔνθ ψῃΘη 8ὯΥ ΟὮΘ, ΟἹ ΘΧΔΠΊΪΏΔ- 
(ἴοη, ἢδ8 ἰομη ἃ δὴν (Βίηρ ἴο Δ  ογΖα Ὀοδδβίϊηρ, οὐρὰς 
δα ἴο τΏ8Κα 8 δοαϑί οὗ ἰξ. Δοκιμαϑέτω 18 ὃ τηεΐδρῇοξ 
τ Κδϑὴ ἔτοιὰ (6 ψογκίηρ οὗἨ τπηοῖ8]8β. 866. δοβίθιιβ, ᾿ 
1.εχ. ᾿"Εργον ΠοΓΘ πάις οομ786 οὗ ἀρέϊοῃ ; ἃ8 ἴῃ 1 
Ρρί. 1, 17. : δηὰ {15 [ῃ6 8686: “οἱ ἢϊη Ἔχ η6 
ἢ: 561{ δηά [18 σοῦγβα οὗ δοίίοη." Καὶ τότε, ““ δῃὰ 
Ὠϊοη," ἄς. Ηδρεο {ποτ 18 8 οἰδυβθ οὔἱἊίθα δαυΐνα-: 
Ιρηΐ ίο, ““ 1 μα Πηά ἢ ΠΠ{6 νἱγίμουϑ.᾽ Τἢδ 834Π|6.6]- 
1815 (αγιϑίηρ ἔγοιῃ [Π6 ργαίδ πορ! ζοηϊί8 ὁ τη ὁ δογρ» 
τὰγαὶ 8{06) 18 ἰραηά ἴῃ Μδαίί. 6, 38. 1 ὥοτγ. 1], 28. 
δοκιμαξέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτὸν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτοω 
ἐςθιέτῳ, ἄς. 1 Ῥεῖ. 1,7. αδη. 4, 8. 1 Οἴτοη. 14, 12., 
8δηἋ βομηοίϊπι68 ἰῃ (Π6 (ΟἸαββίοδὶ νυ γι ουβ ; 45 ΡΙυϊ. 1) 
888 0. 6 ἔξει 15 ἴογ {π6 Τπχρεγαίίνα ἔχετω ; 88 ἰπ 
Οδηῃ, 88, 10. ἢ. ὅ, 14. ΙλιΚα 8, ὅδ. ὅδ'᾽66 (1455. ΡὨ1]- 
ϑδοσ, Εἰς ἑαυτὸν ἐπ 86, αριᾷ 86; 4. ἃ. “1ι Ὠΐπε 
φϑρ ἢ 18 Βἰονγυηρ ἴο Βἰιηβοι , δηα ποῖ Ὀὸϑβί οἵ 11,᾿ 
δα. Εἷς τὸν ἕτερον, “ (ὁ δηοίδεοτ," “ἴο αἰποτβ," ἢ 
τῷ ἑτερῷ Μουϊά ἰἰᾶνα Ὀ6θη ἤογθ ΟἸβϑϑίοαὶ ; θυϊ {Π6 
ἐς τ. ε. 88 δΔαορίεα ἴον (6 586 οὗἁἩ (6 δ {{{}6818.. 
Οἵ εἰς τὸν ἕτερὸν την Ὀ6 Ρυΐ ἴον κατὰ τοῦ ἑτέρου, [κα 
12, 10. 15, 18., 1. 6. “το Ροδϑὲ ἐο ἐλοὲν" ἀρέγιποηΐ," 
ΠΔΙΟΙΥ, Ὀγ Βορϑ Πρ 80 85 ἴο οδγρ, δί ἐποῖξ [Ἀ]ΠἸυρ8. 
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[80 ΓΒΘορὮν. (ἔτοαι ἢ γγβ8.), ψίο Ἄχοα Θῃ ΠΥ 6Χ- 
Ρ]αίηβ (ἢυ8: ᾿Εξεταϑέται, φησὶ, μετὰ ἀκριβείας τὰσ 
ἑαυτοῦ πράξεις (τοῦτο γὰρ τὸ, δοκιμαϑέτω), εἰ μὴ κατὰ 
κενοδοδίαν ὀποίησεν, εἰ μὴ ἐν ὑποκρίσει, εἰ μὴ ἄλλῃ 
τινὶ ἀνθρωπίνῃ αἰτίᾳ, καὶ τότε μὴ καθ᾽ ἑτέρου καυχάσθω. 
᾿Αλλ᾽ εἰ ἄρα ἀκατασχέτως ἔχει, εἰς ἑαυτὴν τὸ καύχημα 
ἐχέτω, τουτέστιν, αὐτὸς ἑαυτῷ συγκρινόμενος, τοῦ χθὲφ 
ἔργου τὸ σήμερον κρεῖττον γομιδέτω, καὶ ἐναβρυνέσθω τῶ 
ἀγαθῷ ἔργῳ.) Νοτ ἰ5 1ῃ6 ἰηϊογρτοίδίίοη οὐ (8β5[6|., 
Οτοίυ5, δηα οἴδογβ, υπίουῃαοή, νὶο δχρ δίῃ οὐκ 
εἰς τὸν ἕτερον ““ ὨΟ ἀοίογίογιη σοΟΠΙρδγαί ὁ 6,᾽ 1. 6. 
Ιοῖ Βίιη ποῖ δοδθῖ {παῖ 6 185 δαοίίζοι (ἤδη οἰ Γβ, 
4. ἀ. ““1ο {δ τηἸυγγ οὗ δποίμογ." (Βοῦρογ) ἴὕροη 
τὴ6 ψ]οἷ6, ἰῃ6 βεσοηά ἰηἰογργοίδιίοη β66 8 ἴο Ὀ6 [6 
τηοϑῦ 6 η40]6, ἴῃ Βιρροῖί οὗ ψ θοῇ 1 πᾶν ἄρον 8βυῦ- 
)οἰπδά τλ6 διϊμοῦν οὗ ΤὨΘορἢγ]. ; δηά ταῖσι Πᾶνα 
αἀάρα (μαι οὗ (ξευμηθη. [1 18 βῃγομαάϊυ τγειηδγκοᾶ 
Ὀγ ΟἸἾγυϑβ8. {{Ππ|ῶἴ {1118 18 8814 συγκαταβατικώς, οὐ νομιθε- 
τικῶς, ἴὸ ογάθσ ἰο ψιμάγαν {πϑῖ ργδάυδ! } Υ ἴτοπι 
Ὀοαϑβίίηρ αὐ αἰ : ἴον ἢ6 {δῖ 18 δοσυβίοιμαά ῃοΐ ἴο 
Ὀοαϑδὶ ἴο, ΟΥ ἃρδϊηϑί οἴθιβ, Ψ1}}] οδρᾶδθ ἴο Ὀοδϑβί ἴο 
ἢ πη56} Ὁ 

ΤΊ6 βαηπηθηί 15 ΠΠΠυδίγαίβα Ὀγ Ὑ εἰ8. ἔροπι ἄτερ, 
ΝαΖ. ἔρευνα σαυτὸν πλέον ἢ τὰ τῶν πέλας" τὸ μὲν 
γὰρ αὐτὸς κερδανεῖς" τὸ δ᾽ οἱ πέλας ἀηὰ ΠΟ: ἐν 
ἑαυτῷ δὴ πᾶς σοφὸς χαίρει, οὐκ ἐν τοῖς περὶ αὐτὸν" τὰ 
μὲν γὰρ ἐν ἑαυτῷ διανοίας εἶσιν ἀρεταὶ, ἐφ᾽ αἷς ἄξιον 
σεμνύνεσθαι. ' 

ὅ. ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον Φορτίον βαστάσει. Κορρο 
Γοηἀθ18 : ““ [0 οδοῖϊ ἢδ885 ἤναι 1{168 σον οὗ 8 ον (0 
νγοϑι] 1. Βαυΐ, 48 Βογροὺ οὔβοῖνϑβ, (π6 ἔπι ΓΘ 
[686 1 βαστάξει 15 Αἴ νΔηΊδης 6 ΜΠ [18 Ἰη!οΓργοία- 
ἘΙΟΠ ; ΠΕΙΓΠΘΥ 18 (ἢ 6 86η86 1( γ]6 48 ἀργβθϑθϊθ ἴο {86 
ζοηίοχί. ΤὭΏΘΓΘ 15 (1 {Π10Κ} Ὧο τϑάβοη ἴο ἀδθβϑῦὶ [Π6 
τη ογργοίδίοη οἵ τῃ6 δηιθηίβ.Ό. Τῆυ8 ΤὭΏΘΟΡΉΥΙ. : 
τί γὰρ κατακαυχᾷ τοῦ πλησίον ; καὶ σὺ κακεινος τὰ 
ἴδια Φορτία βαστάσετε, καὶ τότε δοκιμαθήσεται ἑκάσ- 
του τὸ ἔργον. “Ὥστε ἐπεὶ καὶ σὺ Φορτία ἔχεις καὶ βάρη, 
μηδὲ καθ’ ἑτέρου καυχώ, μηδὲ κατὰ σαυτὸν ἐναβρύνου τῆ 
ἀγαθοεργίᾳᾳα Απά ᾿Γῃδοάογοί : μὴ περιεργάδου. τὰ 
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ἀλλότρια" ἕκαστος γὰρ ἡμῶν ὑπὲρ τῶν οἰκείων ἁμὰρ» 
τημάτων λόγον ὑφέξει. [τ 8, ἤονανογ, {τ γθ- 
τηαγκοα ὉγΥ Βογρεγ, ἰμαΐ φορτίον σδηηοί βίγιον θ6 
5814 ἰο ἀδηοία [6 δεπέθηξδϑ οὐ ἐδθ γμάσο, Ὀυϊ {πὶ [6 
ΡὮτγαβα βαστάϑειν φορτίον ΤῊΔΥ ΨΘΙῪ σΟΠνΘὨΪΘΠΓΥ δ6 
ὑπάογβίοοιϊ οὗ (6 ἰαϑ8ὲ Παἀρτιηθηῖ. ΑἸὰ 6 σΟΙΠρΑΓῸ8 
τ16 τοὶ Εἰκ καὶ κἴ)η οἰσθη ἰαδὲ ἄγαρθη, ἑ. ὁ. εἰκ χαΐ 
Ὁ00}" πἰοὴ κοίυθη υϑγαπέ τοοογ ἀεἰϊ)ἶς αἰ). Απὰ νὰ ἢδνθ 
8 ποί (1551π}}18 Ὁ Ῥγονοῦρ [ἢ σὰγ ον ἰδηριασα. [{15, 

᾿ ΤΔΟΥΘΟνΟν, ταοιηδγκοὰ Ὀγ Βοῦρον, {Πδὺ [πΠ6 σοπίσχέ 18 
ἀδοιάοαϊγ ἴῃ νους οἵ [Π18 Ιη!ογργοίδιίοη, ἢ 6. 
γ͵ὰὺ ΒΌΡΡοΟΒα (Π6 ψογάβ ἰο ἀδθρεπα ὕροη {Π6 20) πιεῖ 
Ραγί οἵ νϑὺῪ. 4., ογ {Π6 ἐαέέξογ' ρατί. ὅ66 Μεαίί. 16, 27. 
4 (ον. 5, 10. Αρ. 28. 42, 12.., δΔῃά ηΐτὰ νϑι. 7. ᾿ 

6. κοινωνείτω δὲ ὁ κατη χούμενος τὸν λόγον τῷ κατη- 
χοῦντι, ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 118 νοΓ86 σοηίδίηβ ἀποέλεον 
Δαπηοηϊ !Οἢ, ὨδπΊοὶν, [0 βυρρὶν [6 ψδηῖβ οὗ [ἢῃ6 
ἰοδοίογϑ οὗ [6 (οβρεὶῖ. 

Κοινωνεῖν 5] {Π68 ΟἰΠ ΘΓ, 1ῃ ἃ ΠΟΌΓΘΥ 856η86, ἴο μα7.2 
ἑαΐίο, οὐ, ἴῃ δῇ δείϊνβ, σίυε ραγί, οὐ δέαγο, οσοηημηϊ- 
οαΐε ἔο. Τί Ἰαίίοῦ 86η86 15: Γθαυγοα ὃγ {Π6 κατη- 
χοῦντι. (Οὐοιραγα Βοιῃ. 192, 18. Ἔν πᾶσιν ἀγαθοῖς. 
τ 15 ψ6}} τοπιαγκαα ὈγῪ Βοσρϑγ, ἰμαΐ [ἢ6 τῆογθ υ8818} 
“σοηϑίγυοίοη 18 πάντων ἀγαθῶν. Απὰ ἢδ6 σοΙΊΡΑΓΕΘ 
Ηετοάϊδη, 4, 11, 8. 8, 10, 15., δηά ΑτΓΙβίορ!). Εσοΐοα. 
ὅδθ6. 58Ξαα. ΚΚοινωνεῖν γὰρ πάντας φήσω χρῆναι, πάντων 
μετέχοντας, Κακ ταὐτοῦ ϑῆν, καὶ μὴ τόν μὲν πλουτεῖν, 
τὸν δ᾽ ἄθλιον εἶναι. Απά ν7εῖ8. οἰ68 (ὐδίβη. ἐπεὶ μὴ 
μόνον τῷ παρὰ θεών ἔχειν τὸ βασιλεύειν ὑπερέχουσιν. 
ἁπάντων, ἀλλὰ καὶ τῷ τῶν ἀγαθών ἁπάντων ἅπασι 
μεταδιδόναι ἡδέως. Οη {Π8 δεπξίηιεπέ σΟΙΡΑΓΘ 1 (τ. 
9, 6., στα 866 (ἢ6 ποῖίθ. 1 ποιὰ οὔϑογνα ἐῃδὲ 
κατηχεῖν βρη ῆ68 ἰο ἰ6Δσἢ ΘΒρθοία ν ὈΥ υἱυά υοσ6 Ἰη- 
ϑίγασίίοη, δηα (Π6 σψοτγὰ 18, ἴῃ [16 Ναὸν ᾿Γοβιίδιηθηΐ, 
Αἰ γ8 Δρρ[Ιοἀ ἰο γοίϊρίοις Ἰπϑίγαοίίοη. ὅ66 ὅ'Ἵἢ]. 
εχ. 

. ΒΥ τὸν λόγον 18 τηδδηΐ κατ᾽ ἐξοχὴν {πΠ6 ψονα οὗ αὐοά, 
ἐῃ6 (οβρεὶ. 
. Ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς 158 “ἜΧχρ]αϊηθὰ ὈΥ (ΟἤγΓΥ5. πάσαν 
ἐπιδεικνύσθω περὶ αὐτῶν δαψιλείαν : ἀῃα ὈΥ ΤΏΘΟΡΉΨΙ. :. 
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οὐκ ᾽ν ἐνὶ τινι, ἀλλ᾽ ἐν πᾶσιν ἀγαθοῖς, τρόῷφης, ἐνδύματος, τι» 
μῆς, εὐνοίας, καὶ πάντων ἀπλώς μεταδιδόντες τῶν ἀγαθῶν. 
1 ἀρργβῦθηα, ἤονθνογ, ἰδῇ [ἢ 6 ΔΡροβιῖθ δα ΟἣΪγ ἴῃ 
γίον ἃ εοπιογέαδίς τισϊπέσπαηοο, δι 6 ἢ ἃ8 βῦουϊά 
Τοϊΐανα {μθίη ἢ ΟΠ ΔΗΧΙΘΙΥ δ8 10 (ῃαῖγ 580}513(6Ώς 6, 
84 (δι (ΠΟΥ δἰιοι ἃ ηοΐ, ὈγΥ ρονοσγίυ, Ὀ6 πιδάθ οὔ": 
ἦθοῖβ οὗ σοπίθιῃρὶ δηα 1ῃϑυ}, ΠΟΥ ὉΥ ἃ Δ! Π ΓΘ ἴῃ Γ6- 
δροοῖ ἴο θεὰ Ὀ6 ἀορτγδάθά ἴῃ (86 αγ68 οὗ {ππ ρθορ!ε. 
1: 15 τ ὈΕΥ γειδγκθα ὈγῪ Κορρο, {πᾶὶ {Π|8 165ὺ 5866 8 
Ὠϊηϊοα δὖ ἴῃ (ἢ6 ψογαβ οὗ (6. Ὡοχὶ νϑῦβὸ, Θεὸς οἱ 
μυκτηρίϑεται. ᾿ 
. ἢ, μὴ πλανᾶσθε. “8 15. ἃ ἴογηλ]α 1ηἰΓοἀυσίογυ 
οὗ βοῆιθ ψ οι Ὑ δαἀμηοηϊοη οὐ ἃ ροΐϊηϊ οὗ ἀμ γῦ 
ψῃ σῇ [6 Ῥογϑοηβ δα ἀγοϑβϑθά τηὶρῃϊ ὃ6 ἰοπιρίοά ἰο 
ὨΘΡΙεοὶ (451 (ον. 6, 9. 15, δὅ8. 1 Φο}. 8, 7. 98τ868 
1, 16.), 84 {μοῦ ἄταν ἀονῃ ρῥυπιβῃιηθηΐς οὐ 
τη 86 |ν 68. 

7. Θεὸς οὐ μυκτηρίδεται. Τὶ πουϊά ἀρρθδγ ἔδαὶ (ἢ 6 
Ῥιδϑθηΐ ἰθῆ88 185 ἤδσγα υβ6α, 848 1ῃ 8οῃ!6 Οἴδιϑὺ μδ8- 
βᾷ9 65, {κ6 (ἢ8 ,δί!η ρμαγιοῖρὶα ἴῃ ἄμ8, 1. 6. “15 Ὠοὲ 
(ο δ6) τηοοκαα." 1 ψου]ά σομηραγε Ῥίηᾶδγ. Οἰγρ. 
1,104. Εἰ δὲ θεὸν ᾿Ανὴρ τις ἔλεταί τι λασέμεν ἢ : 
ἁμαρτάνει. Μυκτηρίβειν βίη 1865 ρΡΓΟΡΘΙΙΥ “ ἴο ἴυγη Ρ 
[6 ὨοΒβ6 δί, δὰ Ἰει ἰο τηοςσΐκ, ἀδγιάθ, 5. αἵ, ἴἢ- 
8.11. Κορρα {Π΄]Κ8 [Π6 ΘΧριθββίοη [845 γοίδγθησα (0 
φοης 6 βϑῃονη ὈΥ (6 τσ ἢ σοπνογίϑ το [6 [ΘΔ ἤ ΓΒ, 
Δῃᾷ ἃ 500) οἴηρ ἐπδαλ (0 βοογῇ ΕΥ̓͂ Κϑορίορ {Βμ6π} 1ἢ 
βονοτίγυ. Βοῦρθγ, μβονϑνοσ, {πη Κ8 ἰς Αἰδο ἢδ8 ἃ 
δοηδμα ἐγγίἀδηάὶ οὐ ζαίίρηαϊ, 80 ἰΠδὶ ῃοΓα 18 ἃ τοηῖχ- 
ἴυΓ6 οἵ ἔταυα δηά ἀδειϑίοῃ. οάασ. ἐαϊζοβ ἃ βοιηδ- 
ναί ἀἰϊβοτγθηΐ νίον, δηα {πη Κ5 ἐδαὶ (Π6 Αροβίΐθ ὃχ- 
ΡΟΒ68 [ἢ6 Θνδβϑίοῃβ 80Π16 Μοῦ] τη Κ6 τ|86 οὗ ἴο ΘΧοιι86 
{ΠΘπΊΒ6 ᾽ν68 ἔγοσι δςοίβ οὗ ἐϊδογαξέψ; ὉΥ σῃϊςοἢ, πον- 
δνογ {Π6Υ τὴ ριϊ ΠῚ ΡΟ88 ΟΠ Οἴδογβ, {Π6 ν ψοι]ά οσταο- 
σὶουβὶν ἀεδοοθῖμο ἐλοπιδοέθοδ, ἃ8 ἜΘ ΘΤΥ Οἰϊγουπηδίδηςα [168 
ΟΡΘῇ ἴο 8ῃ 8}1-5βεῖηρ (σοά, δηά ἐῃδγ δϑβυγεαΐυ βῃου 
γὰρ, δοοογαϊηρ, ἃ8 {παν «οισοά," 118 ἴο00 15 βὺρ- 
Ροσίβα Ὀγ (6 δι ποεῖν οἵ Τποοάογοῖ, ψῇο σοι δγκβ: 
᾿Εφορᾳ πάντα ὁ τῶν ὅλων Θεὺς, μὴ νομίσητε αὐτὸν ἀγνοεῖν 
τὰ γενόμενα. τ ἐς ς ἢ 
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- Βρυροῦ σὐπίδϑβοϑ [δἰ γυνἡἱῃοιί Ὀρ(ίον Κπονίρῆρμο 
οὗ (868 οἰγουπηδίδῃςα8 οὗ (86 Οἰφἰαϊίδη σοηρτορδαίϊοη, 
8η} τΠ6}Ὁ ἰΘοῦθγβ, 6 σϑηηοῖ ροβίτν οἷν ἀδίθγιηθ [δα 
836ῃ86 ; γ6. ἢ6 {π|ηκ8 [Π6 σρηϊοχί 566 Π|8 [0 βΒῆον) [δὲ 
{Π6γ πα ἀορτίνοά {πε οὗ {παὶγ βιι ρθη δῃᾷβ αἱ]ον- 
ΔΏΓΘΒ, ἃπα δχουβθα {Πδιηβεῖνο8. ἔογ {Π6}γ δνδτίος. ὈῪ 
νΑτουβ ΡΘΓΥ δυδίογἤιρα8, δυςἢ (Ποά τ. οὔβογν 68) 88 
τηθη οὗ πα Κιηαὰ πεν ψδηῖϊ. δὸ (ῃδί, υροῃ 18 
ΜΠ0]6, Βογχαγ {πίη κΚ8 (Π6 Αροβίε Ἰηἰθη δ 4 ἕο ἜΧργαβ8. 
1Π6 ἔΟ]]ον Σ δοηςπηθηΐ : “10 [5 τη6 Ν}}} οὗ αοὐ (᾿8ὲ 
1ῃ6 ΟἸὨγΙδέίδη βοοίθῖν βῃου α ριον αθ ἴογ 118 [Θδο ΓΒ; 
γ ποβοθνοῖ, αῃον νη ργοίθῃςθβ, ΓΟ [868 ἴο 40 (8159, 
ΤΏΔΥ ἀδοοῖνο πηθ, θυ. οαηηοί ἀδοοῖνα αοα, Ψῃο ἀοο8 
Ὠοΐ 508 ἢϊ 156] το Ὀ6 τος Κοα ψη ᾿πραην.᾿" 

ΤΠ6 ψογά8 ἰο] ον ΔΥ Ὀ6 ΘΧρ]δίπϑα οὗ {Π 6 οο5- 
ἐγεδμξης οὗ πιοπὸν ἴου ἴῃ6 βιιρροτῖ οὗ φδοῇοιβ οὗ [ἢ 8 
(ἀοϑρε!; ἐπουρῇ Κορρδ δχίθῃαβ (ἤςη) αὐ ογιπθηις υἱέα 
ΤΟΥ ΠΉΈ6 γαξοηθπι, ν᾿ οἢ, Ὠον ον σ, ἢ6 ΤΏΘΓΟΙΥ τα-. 
ἔδιβ ἴο {π6 ἀμεϊ68 δηά οἶος ἰοναγάβ ἰθδοίθῦβ. Βοι- 
56. υηἀογϑίδηβ {16 Μοῦ 8. ἰῇ ἃ βραῦθγαὶ ἂν οὗ 16. 
Ψ}0]6 οὗ -οὨδ᾿5 οοπάυςϊ ; δῃά [6 σϑρᾶγῇβ [18 88 8 
δοπέομέϊα επὶυογβαίϊδ9. ἰπουρῇ ἤδγα ΔρρΡΙ δα ρϑγίίσι- 
Ιατὶγ ἰο σοηϊγι δα είην ἔοσ [Π6 βυδίθηδησθ οὗ ἰδοῦ θγβ, 
Απά 6 ὑγρδθ8 (ῃδὲ τὸ 15 ΔρρΙΙΘα (δι18 φϑησγα ]ν ἰὴ ἼΠΘ6 
ΟἸΔ85ς αὶ ψυγίϊογο, 845 Αγιβίοί. ἈΠοί. 8, 8, 18. (ἰς. Οες 
2, θὅ. δηὰ οἵδογ ρᾷβϑ8αρ68 οἰεα ὃγ ̓ ἥ͵ ςἰ8. δηὰ [οὐ ϑηθγ 
(ἰο ψῃιο ἢ παν δ6 δάάβαὰ βου! Αρδπι 1645. δ6ρ᾽ 
[Π6 ραϑϑᾶρδβ ἤθγα δάἀἀιυσοά Ὀγ 1ῃ6 ἰδραγηθά Εαϊτογ), 
Δηὰ «α͵8ο Ῥγον. 22,8. Τῇϊδ πιοάα οὗ ᾿ηἰοτργαίδιοην 
Βοψονογ, 866Π|8 ἢαγβῇ, δηἃ ἢοΐ ρΊΘΟΔΌ]6 ἰο (ἢ6 σ0η- 
ἰοχί. Εογίμο ψ]οἱς οὗ νεγ, 6---18. 18 οἢ [Πς βυθ]δοῖ 
οὗ σομίγι δ Πρ ἸΏΟΠΘΥ ἴῸΓ ρῥίουβ 868, ΨΠΘΊΠΘΙ [ῸΓ 
τἢ 8 βυρροτί οὗ δδοίθγβ, οὐ (6 το] οῖ οἵ {πΠ6 ροοῦ ; φὰὰ 
τπογείογα ἴο ἱπέογργοί (Π8 σπείρῃ, 88 4068 Βογρσογ, ψου]Ἱά 
τ]8 6 ἰξ ἴοο φοῆθγαι. Αηά γεϑί 1 οδηηοῦ τη, ψ τ ἢ 
Κορρε, ἰδὲ [Π6 ψ ῇο]6 οὗἁ (ἢ15 ρογίοη γεβρροίβ σπῖν 
4{|165 ἐονναγ8 ἰθδοθθῖβ. ΤῸ π|6 10 ΔρρθβΓβ {πὲ ναοῦ. 
8. 15. ἴῃ βοπὶ8 τῃηβᾶϑι 8 ραγθηϊῃαιίοαὶ, ἴῃ οι τμ6. 
Αροϑβί16 ἱηραηϊοιιϑίν εηρταζὲς οπ ἐῆδε ρῥγουογὃ ν Δ ἢ 
Βε δᾶ δάἀυςοά, ἰῃ ογάθσ ἰο δχοϊΐϊθ ἱπθῖ (0 ῥἱοιΆ, 
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ὁοῃίγ αςίοη9, ἀποέδεν οὐ (86 56 οΥΓ γἱοἦθ5, δπὰ ὉὈΥ͂ 
βυρροϑβίϊηρ, πιοίνοϑ  ΠΟΓΘΌΥ {86 ἀρυβ6 {Βϑγθοῦ ΠΗΔΥ͂ 
6 Ταργθβϑθά, ἴἰο ἰθᾶνθ πιογ ἰο Ὀ6 δρρίβα (ο ῥίουϑ 
Ρυγροβθβ. ΤΠ ὅτι, ψῃῖοἢ ἰπἰγοάυςεβ νογ. 8. ΠΊΔῪ Ὀδ 
Τοηαογοᾶ δοξοοῖ, ἀπ 15 τνϑὶϊ δἀαρίεοα ἴο σοπιηθηςθ ἃ 
Ῥδγθηιο ες] δαἀπηοηιοη ; α. ἃ. “ ον νεἰπα," δτο. 

8. ὁ σπείρων εἰς τὴν σάρκα ἑαυχοῦ, ἐκ τῆς σάρ- 
κὸς θερίσει ᾧθοράν' ὁ δε σπείρων εἰς τὸ πνεῦμα, ἐκ τοῦ 
πνεύματος θερίσει ϑωὴν αἰώνιον. ὅ66 1π6 ηοΐθ οη {86 
Ρτθοθαϊηρ νοῦ. [1 158 τ ρ ΕῪ γοπλσκοὶ ὈΥ Βογρεγ, 
τδἰ ([πΠ6 ΑΡοΒβί8 σοπιραγοβ {Π6 ἢ68ἢ} (1. 6. σογγυρίίοη 
δΔηά 51ηὴ ἰῇ ρϑῆθγαὶ) δηα 16 δρίτ! (1. 6. νγίαα δηά γα- 
᾿ρίουϑ Κηον]οάρα δηὰ [866 ]1ηρ8) ἴο ἢ6]45 ἴῃ: Ψῃϊοῆ 
β6ρἀ 18 βϑονῃ, δηὰ γ6]45 ἀ1Πδγθης ογορβ, δοσογάϊηρ ἴο 
(π6 ἡδίυτα οὗὨ 1Π6 β8εθ. ὅδ {παῖ δοιοΐηρ ἐο ἐἠο ἠδεὴ 
15 Θαυϊναϊοηΐ ἴο ἐἑυέηρ᾽ ἴο ἴπ6 Πδβῇ, (ἢ τυ οὗἁὨἁ Ψ ἢ] ς ἢ. 
Μ1] 06 σογγιρίίοη δηα τηογίδ Υ, ΠδΠΊΘΪΥ, ορ γέμα 
εἰαξΐι, 1. 6. οἴαγηδὶ ρυηϊδῃπηθηί. Ο {Π6 σοΠΙΓΔΓΥ, Π6 
(δὶ δοιὺ8 ἐο ἐδ ϑρὶνΐ, 1. 6. ᾿ἴνθβ ἴο {86 ϑρίγιῖ, ψ1} 
ΤΟΔΡ {86 ἔτι 8 [ἢ δἴογηδὶ [Π{6, 1. 6. οέογπαὶ ὨΔρΡίΏ688. 
Βοῦροῦ ὈγΙΘΗ͂Υ βίαϊθβ {Π6 86η86 ἰῆυ8: “Θυ! τῃηδὶ]ὰ 
σῖνιῖ, τη] ῥοῦ δὶς ; αἱ νογὸ τοοίὰ νὶν!ῖ, [6 }1χ Ἔνδάσδι 
εοἰθγηιτη." Βυῖ {Π|18 15 ἴοο σϑῆσγαὶ : δηὰ ἢ6 ἢ μ86 
ΔοκΚηον]θᾶραβ (πὶ {Π6 ψογάβ πιαν να γοίδγθηςθ (0 
1πΠ6 υ86 δη0 δρι156 οἵὗἨ τΙοἢ 68. 

Μαυοὶϊ τπογα τπαὶρηΐ 6 5814 ; θυΐζ ἰξ 18 ὩΠΏΘΟΘΒβΆτΥ. 
566 Κορρε δηὰά Βογρεσ. ἴὔροη {πὸ σψδοῖθ, [ἢ 6 Β6η86 
μὰ5 Ὀ6Θὴ νϑγὺ Ψ᾽6}}] ὄοχργεββεά ὃὉγ Μτγ. ψδρὺ ἴῃ: 
““Ηὀὁ {Πδΐ ἰᾶὰγ8 ουΐ ἢ 5 Ξυ βίδηοθ6, {{π|6, 8Δη4 {[Πουρ 18, 
ΟὨΪγ ἔον [18 ον σγδι! σδι! 8, [ὉΓ ἢ15. Ο πρϑοϑβϑὶ- 
(165 Δα σοη ΘΠ. ΘΏΟΘ65, 5Π4}} δὲ 16 αγνοϑί πηὰ ἐπ6 
1τυἷὖ δηά ἀμ τ οἵ βυοῦ Ὠυθθαηάγυ ἴο 6 οοττυρ- 
το ; θυΐ Πα ψῇῆο ΔΡΡ[165 ἢ18 σϑρδοῖι 68, 4Δ0}Π|68, δηά 
ΒοΒβ6βϑίοῃβ ἴο [δι ψῃϊοἢ 15 βρ᾽ τι], ἰο ργοπηοία τἢ6 
Ἰηςεγοβίϑ οὗ ὑϑ] σίοη, 54}} 1} 16 τὶς δἴθγηδὶ ρίοσυ, δηά 
μ6 ΠΠΥ γϑοοιηρθηβθα δἱ {Π6 γεϑυγγθοίίοη ΟἹ [η6 Ἰυ5ῖ 
(μΚε 14, 14.) ψἤθη 4}} (6. Βορ6 οὗἩ 1886 βίῃποσ ἰἜ8 
ῬοΓΒη6α.". 

ΤΏ Ἀροβιϊα δθθπβ “0 μᾶνα πεσα μαὰ ἴω νίαν ὅοῦ 4, 8. οἱ δὲ 
σπείροντες αὑτὰ ὀδύνας θεριοῦσιν ἑάυτοῖς, “186 Υ (Βαϊ ρ]δῃ ἰηϊᾳφυῖγ, 
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9. τὸ δὲ καλὸν ποιοῦντες μὴ ἐκκακώμεν" καιρῷ γὰρ ἰδίῳ 
θερίσομεν, μὴ ἐκλυόμενοι. ἼΤΩ6 ΑΡοβίΐ8 ὨΟῪ Γα ΓΗΒ ἴο 
(Π6 ἀυΐν ἢΘ δά βοιηθν ας ΟὈβαοιγοὶν ἢπ|6α δἵ νϑσ. 
7.) Ὠδηγοἶγ, σοη Πρ ΠΙΟΠΘΥ ἰοῦ Ρίουϑ ρυγΡοΟβ68. 
Ἠδῖο ἢ6 15 ποῦ δχρ] οἱ, ἀηὰ βονβ ἴδὲ ἢ6 τηδδηΐ 
δ΄ ἢ6 ἢδΔα 8414 οἵἩἉἁ ψΟΓΚΒ οὗ ρίθῖγ δηὰ θθηθνοίθηςα 
ἴηὴ σοῆδγαὶ. Ηδ 511} σοπιῖηι 68 (ἢ6 8816 τηϑίδρῃονγ, 
Δα ἴῃ τηλκίησ ι.56 οὗ (ἢ6 ἰδΓη8 ἐκκακεῖν 1) ἐκλύε- 
σθαι, Ὀο(ἢ οὐ ψὨϊςἢ ᾿ΩλΡ}Ὺ ἐἰρίηρ, σὶυὶηρ μι}, πε τοῖτηε; 
δς., ἢ6 [88 τοίδιθησθ ἴο ψῃδῦ τηὶσῃς θ6 Π ΚΕοὶγ ἴἰο 
Ὠάρρθη, ἔγοηι (ἢ6 νϑγὺ Τγθαμθης 6818 ψὨ οἷ) ῬΘΓΒΟΙΒ 
οἵ Κπονῇ θηθνοϊθῆσθ ὄνοσ ἢᾶνθ Οἡ {61 σΠΔΓΙΥ, 
δηἀ (δὲ 18. 8[Π|} ογα σαἰςσυϊαίοα ἴο {ἰγα τῆθαι οὐ, 
Δηα δνθὴ αἰϑριβί τῆθι,) {Π6 θοϊηρ ᾿ηροβοά ὍρΡοῃ, 
δηά {παῖ σΠΑΓΙΥ ἀρυβεα, ὈΥ (ἢ6 πχροίϊηρ σι πη- 

 φΡδίσ[α! ΓΕΓΌΓΏΒ ἴγοπι (Π086 Ψ ποῖ ΓΠΘΥ ἢᾶνο γα] ανοά. 
Νον [ἢ6 τηοῖῖνα ἴο σοῃίηθα ἴῃ {Π6 ῥργασίϊσα οὗ Ρ6- 
ὩανΟΐΪθης6 18, (Πδι δ ἃ ῬΓΟΡΘΓ {ἰπὴ6 τ06 δλαίί γδαρ ΟΚΥ 
γειυαν ὦ, ἈΠ Ὠανιηρ ϑονη τὸ (ἢ 6 δριγιῖ, [η6 Ὠαγνοβί 
Ψ| 06 τὲ οἵ εἰδγπαὶ [16 δηαἃ ὨΔΡΡΙΏ688. 

11 5!) ου]α βθοῖι τ {Π18 νϑθγβϑα ἢδ8 δϑρϑοῖδὶ σϑίδγ- 
δῆς6 (ο {{| γοέϊο" ἡ ἐδδ ῬοΟΥ ; γεῖ ἰξ τεϊδῖθβ 4180 ἴῸ 
[π6 ϑωρρονέ οὗ ἐδδ ἐφαοῆογ8, ἴῃ ν ]οἢ ΡΙοι8 ψοτκ 1 
86ϑιῃ8 6 Οἰδἰαίίδη8 ἢδά ἐἐγοά δηὰ ζαϊπέοά. Οπ (ῃ6 
ῬὨγαϑθοίοσυ (ῃὴ6 Ρμιμοϊορίοαὶ (ὐοπμπιοηΐδίοσα ἤᾶνα 
τοῖιοὶὶ ἀΠἸαῖϊθα. [Ὁ 18 ΟἿΪΥ ΠΘΟΟΒΒΆΓΥῪ ἴο οὔβογνθ, {δὲ 
411} {Π|6 ἰθιτη8 ἃγα δαδρίβα ἴο (Π6 πηείδρθογ οἵα λαγ- 
υδεί. ᾿Εκκακεῖν οἴζοη οσσυΓβ ἰη ἰἢ6 Ναὸν Τοϑβίδιηγοηΐ, ᾿ 
ΔΑ βἰρῃιῆθδ ἴο ΕἸΓΘ, ΟΓ ἴ0 θ6 {ρα ουΐ, ἴο 41}, ἴο σίνα 
ὋΡ. ᾿Εκλύεσθαι 5:ρηῆ68 ἴο θ6 Ἔχ διβίθα, πηογνοά, 
αιϊηΐ, [31], σῖνοα υρ. Εον οί [ΘΓ Πι8 ἃΓΘ ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΒ. 

δη 5007 νυϊοκεάῃεββθ, σεὰρ οὗ [ἢ δϑῖη6." [9 πουϊὰ 4180 σοπραγο 
Ατίβίορι. Ῥεὶ. 188. σὺ δὲ ταῦτα αἰσχρῶς μὲν ἐσπείρας, κακῶς δὲ ἐθέ- 
σα. ποῦν 

Γᾳ 1|6 ορροβοϑύ ἴο θερίϑξειν ; 88 ἴῃ ΤΠοοοΥϊ, 1αγ]. 10, 7. Οοιρδτα 
8120 Ὠϊοά. δίς. Τ. ὦ. ρ. 406. [μοΐαη Τὶ 1. ν. 78. δηὰ Φοβερὰ. Απιὶᾳ.- 
5, ῷ, 7. 8, 11, 8. (εἰϊοὰ Ὀγ Κγρκα). 866 αἷδο οι. 12, 11. 4 (ογ. 
4,16, Ηεῦ. 12,8; 5. (Βογξεν.) 1 νου] σοϊαρασγα ἃ βἰ τη δῦ ΡΑ55ΔρῈ 
οὗ Ευτὶρ. Βε)]]. ἔγαρ;. 28, 2. ξένοις τ᾽ ἐπηρκεῖς, οὐδὲ ἔκαμνες εἷς φίλον:. 
Ιῃ ἐκκακῶμεν (ἴ ψουὰ οὈδοῦνθ) ἰδεῖ βεδηδ ἴο δθ6 ἃ [ἐϊούεϑ ἔος 
Χχοπκιῶμεν ; 88 ἴῃ Αἴπεη. 276 ο. οὐκ ἂν ἐκοπίασε τὰ αὐτὰ παρασκεύα» 
δονσα. 



8)04 ΘΟΑΚΑΤΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΥἹ.΄. 

Πειοῦντες ἰ8 [ὉΓ ἐν τῷ ποιεῖν. Απά πὶ μὴ ἑκλύομένοι 
ἔδοῖα 15 (ἢδι υβ6 οὗ {6 ραγιοῖρ! 6 ὈῪ ΝὨΙΟὗ 11 δίδηαβ 
ἴογ ἃ νεῦῦ δηά ἃ σοῃάποηδὶ ραγίς!ρ 6, 1. 6. “ὑζνθ 
ἔαϊῃι ποῖ." 

10. ἄρα οὖν αἷς καιρὸν---πίστεως. Νον ἰβ ἱποϊιάρὰ 
(6 016 ραββαρα σοποογηϊηρ (Π6 χέχἠξ ιιδε 06 ἰἰδογέν, 
ἴτουι νοι τῆ Αροβίὶία πηϑδηΐ 19 πιᾶκα ἴἴ δρρθᾶγ 
ἀπαῖ 10 18 ὈΥ Ὧο τη ϑ8ῃ8 ἴῃ6 παίυγα οὗ (Πγιβδη ᾿δογὶ 
ἴο οαδὶ δϑῖθ (ῃς οὔϊοοβ οἵ ἢυτηδηῖγ, ((Π84η ᾿ ἢ ς 
ΠΌΘΓΕΥ ποιπίηρ σου] 6 τπηοῦα ρεγηϊοϊουϑ). (Βογρογ.) 

Ιὴ {815 νίανν, ἤονονοσ, οἵ {πΠ6 σοῃηθαοῖοῃ { σδηηοί 
ΔΟαυΪ68.6. Τὸ τὴ6 ἰΐ βΒ66η8 {πα ψὰ ἢανθ ἤσθγα (ἢ6 
(οάδ, οὐ Εριοίοριιβ, οὐ ἴῃ6 ργθοθάϊηρ ρογίίοῃ οἡ 
Ρίουβ δῃα σμαγιίδῦ!]α σοη ΓΙ θυ [ΙΟΏ8 ; δηα 1 {Π]η} {6 
ἄρα (ΠΚὰ ὥστε αἱ 2 (ον. ὅ, 16.) πᾶν ἤανθ (86 [ὉΠ] ον- 
ἱῃρ᾽ 86η86 : ““Ηδνίηρ {ΠΟΓΘΙΌΓΟ {Π|686 ΒίΓΟΏρ ΠΟ Ο5 
ἴο 5ΟῪ υηΐο {π6 ϑριγιύ, ὈΥ πηακίηρ Ρίουϑ δηἋ σἢ γι τδὈ ας 
φοπ Πυζίοῃ5, δῖ ι.ι8 ἀο ροοά," ὅτε. Γ 56θπ})5 ἴο ἢᾶνο 
θδδθη [Π6 δβρθοϊδὶ οἂγα οἵ [6 Αροϑίϊα ἰῇ [8 σοῃ- 
οἰυάίηρ δάἀιϊηοηίοη, ἴο βῆον {πὲ [Π18 ἀν γγἃ8 ἴὸ 
δὲ ρεγίογιηθα ἢοΐ ΟὨΪΥ ἰονγαγάβ (Π6 τηϊηϊδίγυ, υΐ ἴο- 
γα 58 (ΠγΙϑ. 1808 1 ζΟΠΘΓΑΙ, δηα ηοΐ ἰονψδγάβ (ἢ ΓΙ8- 
(ἰΔ5 οηἶγ, υυΐ ἰοναγα8 4}} {ποῖν [6] ον τογϑαΐαγοθ. 80 
(ΟἸἾἸγγυϑοϑί. : εἰς κοινὸν ἐξάγει τὸν λόγον. δυοῖ, (ἤθη, 18 
(06 ρεπογαὶ πιραηίηρ: δυΐ 11 ψ1}} 6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο 
βασι μοῦ ἄθνοίορε {Π6 ρῃγαβθοίορυ. “Ὡς καιρὸν ἔχομεν ἰΒ 
Θχρ δι ηθα ὈΥ τΠ6 δητοπί (οπιπιρηίδίογϑ, δηα ὈΥ 8οτὴ 6 

- Τη δ Γ ΟὨΘ8 τς Οτοί.): “Ὑ81|8Ὁ γὰ αν {1π|6, 186 
{6 οὗἉ {18 16. Μοϑιὶ τηοάρϑγῃ οὔθϑ, ἤονϑϑογ, ἰῃ- 
[εργεῖ 1: “848 6 ἤᾶνθ Τρρογίυ ιν," 1. 6. (6 
ἸΏΘΔΏΒ, δηἀ 85 Οσσαβίοηβ γθβϑηί {ῃϑιηβοῖνοβ. Αηὰ 
ΟἿ {{ι|3 86η86 (ἢ6 ᾿ρ68ὲ ΟΥΙ168 ἀγα ἀρτγοοα ; δηὰ εῖ- 
Βίοίη᾽5Β ὨυΊΘΓΟΙ8 ΘΧΔΠΊΡΙ68 ΔΙῸ βΒυρροβθὰ ἰο [ΠΥ 
Θϑ 4 0]185}} 11. Υεῖ 1 866 ὯῸ γϑᾶβοῃ ΨΥ δοέΐ 86 }868 
ΤΩΔΥ ποῖ θ6 ςοῃ]οϊποά, (ἢ8: “ΠΠ16 νὰ ἤᾶνα (ἢ 6 
ὉΡΡογίυπΙΥ οἵ εἰ}}8 [1ἴ8, ἃη ἃ δ8 Δ ΠΥ δΔηἃ οσσάβίοῃς 
Ῥτοϑθηΐ {παηηδεῖνα8,". ὅς. ᾿Ἐργάξεσθαι ἀγαθὸν ἴ8 ἔοΓ 
ποιεῖν ἄγαθον, ἴὰ ΜὨΙΟΝ ἑαδοτίοις δηὰ φἰμάϊΐοια ἐΐδε- 
ψαϊέν 5 ᾿τιρ! 64. δὸ {6 ΑΡροβί]θ εἰβεν ΠΕ .ΓῈ 585, 
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4“ Ὑο0;Σ ἑαδοιεῖ" ο ἰου6.᾽ 8ὲ6 1 ΤΏε85. 8, 6. Βοηι. 12, 
421. . Αηὰ Βογροῦ γοϑΐειβ ἴο ἀγαθὸν ἐργάϑεσθαι ἴὴ Η6- 
το. Ρ. 666. Βγ {δπξ6 τοὺς οἰκείους τῆς πίστεως 8ΓΘ 
ηθδηΐ δοζίοιυ Οἠγὶδέϊαπη5. Οἴκειος (Κορρα οὔβϑινθ8) 
βρη 168 ““ὁπ6 Ψῆο ὈΘ]ΟΏρΒ ἴο ΔΠῪ ἈΠ], ἢ 18 ἐοη- 
προίοα ΨΙ 1 οἰἴον ΟΥ̓ σΟΠΒΔΏρΡΌΪΠΠΥ ΟΥ ΔἸ ΠΙΥ, 
Δηα 4180 Οὴ6 ὙΟ 158 Οἰοβοὶν οοπποοέο ἢ ἀποίῃουῦ; 
8ῃ ἀοφιαὶπέαηπςο; οἵ νν»ῆϊοἢ 8686 Ἢ εἴ8. δάάυςοβ Ἂχ" 
8065 ἔγοπη Ηδγοάϊδη, 8, 6, 11. ἐχθρὸς δὲ ἀντὶ φίλου, 
πολέμιος δὲ ἀντὶ οἰκείου, 4., 6, 1. εὐθὺς δὲ πάντες ἐφονεύ- 
οντο οἱ ἐκείνου οἰκεῖοι τε καὶ φίλοι. ΕἾΠΑΙΪν, 1ῃ6 ἰΘΓΠῚ 
ΨᾺ8 ἸοΙη6α ἴο δρδίγαος ποι ἰῇ [ἢ6 ρσοηϊινθ, 85 
οἰκεῖος φιλοσοφίας, ἴὉΓ φιλόσοφος. δὸ ϑίγαῦο 1. ᾿. 18 
Β. ἄνδρες ἀξιόλογοι, καὶ οἰκεῖοι φιλοσοφίας. Ὠϊοάον. δὶο. 
18, 91. οἰκείους ὄντας ὀλιγαρχίας. ΡΙυΐϊ. ἴπη ῬΒΙΟΡ. 
Ρ. 867 ο. μᾶλλον ἐδόκει στρατιωτικῆς ἢ πολιτικῆς ἀρετῆς 
οἰκεῖος εἶναι. [{ 18 ΟΌν᾽Ου 5 ἴο πΠοίΠ6 [ἢ 6 ΒρΘΓΙΟΥ Υ οὗ 
τῆς (ὐοβροὶ ἴῃ ΠΡ γα! γ οὐὁἨ 8ρ͵ γί ονοῖ ἐπ ἰανν ; ὯΟΓ 
νὰϑ (ἢ6 δάἀπηοπηίοη ἤθγο οὗ (6 Αροβι[6 σίνθῃ 1 
ναϊηῃ. Τἢυ8 Ψυ]δη (οἰ6α ὃν ͵ εἴ8.) Ὀ64γ8 (Π18 [688 - 
ΤΏΟΩΥ :ἢἜ τρέφουσιν οἱ δυσσεβεῖς Γαλιλαῖοι πρὸς τοῖς ἑαυ- 
τῶν καὶ τοὺς ἡμετέρους. ΤῊ γυ]ὰ Οὔ γα γ δῖα βὺρ- 
εϑιοα, πδιμοῖυ, ἰο σίνοα εςροοὶαίίψ, 1. 6. τῆογ 1106- 
ΤΆ, ἴο Ογιϑιϊ4Π5, 15. {ΠΠπϑιταίβα Ὀγ [Π6 ῬὨΠΠοϊορίοαὶ 
Οὐοιμηπηθηΐαδίογβ τυ ἢ ΤΊΔΏΥ 5101118Γ ΒΘ {πη6η 5 ἔγοπὶ [ἢ 6 
(Ἰ4βϑῖσδὶ νυγι [6 γβ. 

Ἐ ΤῸ ρογοεῖνα 1Π6 νδῖὰθ οὗ [ἢ 8 ἰϑβι ΠΟΥ νγα ἅΓ6 ἴο ΓΕ ΘΙ ΌΘΓΥ 
{πδῖ 1 15 δὴ αὐπιΐδδίοθ οὗ δῇ αροξεέαΐε ἔτοτα ἴδε ἔα! ἢ, δηὰ ἴῃς πλοϑὲ 
δίεβεν δὰ ἀς! θογαῖθ ἐπόπιᾳ ἰϊ νοῦ δὰ, Ὑεῖ ᾿ῃουρῆ [μὲ δροβίαϊδ 
[89 τηρηϊοηοα τ 6 ΟὨεϊδιδηϑ ὑν 18 τιδυκ] Ορργοῦγίουϑ ἴθγπι, οἱ δυσ- 
σεβεῖς, γεῖ 6 νν88 οὶ Δϑῃδη)εα ἴο 868] ἔγοιῃ ἴμ6 δαογεὰ Ὀοοΐς, δηὰ 
ΔΡργορσγίαία οὔθ οὗ ᾿ἰἴ8 τηοϑῖ δ] 6 ῥγεσαρθ.Ό. Τῃυ8 ἴῃ ἠδ 
Ἑοτεαρ. ἂρ. Ορ. Ρ. 290, 29]. οὐϊϊ. ϑρδημοίιη (88 ἤδγὸ οἰϊοὰ ὉΥ 
ΒιυΙΚΙον) : 6 βαγ8, Κοινωνηπέον---“ΞΑπασιν ἀνθρώποις, ἀλλὰ τοῖς μὲν 
ἐπιείκεσιν ἐλευθεριώτερον, δια. οἷ; ΒΌΪΚΙΟΥ Π48 ἰγαῃοίαϊρα ““ 7ὲ 
ουρβῖ ἴο Ὀ6 σομιηηηίοαίἑνε οὗὨ οἱπ’ γνθϑ! ἢ (0 4}} ηθη, ἱπουρἢ ν᾿ ἢ 
διτεδίοσ ΠἰθΈγ ἢ ἐγ ἴο 1ἢ 086 οὗ ννοτῖΠΥ οΠαγδοΐθγβ, ἴο ἴ(ἢ6 ροοῦ δηὰ π6- 
Οαβδίϊ[ου5 Ἡ;πδί 8}}8}} 06 ΦοΒηοϊοηί ἴον {Ποῖνγ γαϊεἷ; δηᾶ ψἢδῖ ΤΩΔΥ͂ 
δεεῖῃ ϑίσβηβαε ἴο Β0126, ἴο ρῖνε οἷοι ΐηρ; δηἀ ἃἰϊτπδηϊ ἀνθ ἴο δηθιμίθθ, 
ἐδ ἃ ἰδίηρ ἸδυιάΔὉ]6 δηὰ ἱηουπιθεηϊ; ἴον ννὸ χῖνθ ποῖ ἴο [π6 τὩαὮ» 
ἨΕΙΒ, ὈΝΠῚ (0 ἴδ τθῃ." Ηδτα Πα [δ8 ουὐϊάθητγ ἴῃ νἱονν ἴῃ 6 800] πὴ6 
Ργεοερί οὗ οὖσ [,οἵά; ἴο ἀο ροοά ὑπίο ΟἿΣ δηθπιεβ ἀπά ἴπο56 ΒΟ 
Ῥογϑοοιο υ5. ' 

Ν 
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ει Βογμὲγ ρἶνοο (ἢ [ΟἸ]οννίηρ; αο]α τοσαμ υἱδιίοη οὗ ψνῆδι {δε 
Αμροβίϊε [8 βαϊὰ οὐ ἴῃς δι )εεί οὗ ΟΠγίβιίδη ᾿ἰθεσίγ, Ὀοτἢ 89 ἴο ἐ15 
56 διὰ δῦυ86. 
“με Αροϑί]ε δα ἰδυ ρῆϊ πα [Π086 τ ΠΟ ἃτὸ διιθ]εςὶ ἴο {6 Μο- 

δδὶο 1,δἷν, Ἰοδὶ ἃ ᾿ς οὗ βογυνί(υδ, Δηα τὲ {Πποιγδοῖνοϑ ὅἴανοβ, 8, 29 --- 
6. 4, 1-9. 7--9; ἰμδῖ ἔτοπι (18 διιδ᾽]εοίίοη ἰο τΠ6 ἰᾶνν ΟΒΥ 5088 
ἱπθδοὰ ἃγὰ ἤἥγεεά, Ὀυϊ 51}}} αγὲ ἰπ ἃ δβίαϊβ οὐ βεγνϊυὰθ, ᾿μου ἢ δὴ 
δδϑῖο δηπ ἤοΓῈ ρεηῖ]6, ᾿ἸὨΑΒΙΩΟἢ ἃ5 νγῈ 816 ὃν ἰοῦ ἐο δΕΓΌς ὁΠ6 ἀπ0- 
ἐλεν, 5, 18. Ηὸ [ιδά ἀεοϊατοά {τπᾶῖ ἴπῸὸὶ ἔοτοας δηή ἊσδοΥ οὗ (6 
"Μοεαὶς [1,αὐὸ 186 ὈγΟΚΘῊ δηὰ ΜΌΓΏ αὐαΥ, 8, 18, ἐ4---27. 4, 4---6. 
Αῃὰ γαῖ (Π6 βἴνονν8) ἴϊ 18 Ὡοΐ ἰο ὕ6 τῃδηοα ἱηέογγοα {πὶ ΟΠ τσ ΔΉ 5, 
Ὀεΐηρ; ἐχοιηρμίεἀ ἔγομι ἐλὶς βεγιϊϊυας (8, 18,) ἃγὲ ἴο Ὀ6 μο ἰοηῆρεν 
δ} 0] εοῖ ἴο αην Ἶανν, δίπος {πε Ἰανν οὗ ἴον δῃὰ Ὀθεηδνοίεησε ταπιϑῖηβ ἴο 
ὑὕῦε οὐδεογνεάὰ ὃγ πεῖ ; ὁ γὰρ πᾶς νόμος ἐν ἑνὶ λόγῳ πληροῦται, ἐν 
χῷ ἀγαπησεις, δις. δ, 14., 115 18 τῆς αν οὗ ΟΠ τῖϑῖ, 6, ὦ. Τῆε Α'ρο5- 
4|ε δὰ θ61ἀ, ἰμαὶ ὃν ἐὰθ τοτὲ ὁ δε ἰαὼ οαπ πο Παβῇ ὃ6 )υει|8εά, Φ, 
16. Αηὰ γεῖ (ἢ ννϑγηϑ {Π||Ὶ}} ἰξ ἐ068 Ὠοῖ ἔοϊϊονν ἔγοαι ἴδ ποα {ἰιαῖ 
(ἸἨγβε 3 τηΔΥ ο νν]αΐ {ἰὸν ρ]εδβα, δηὰ Ὀδϑοὶν αρυβα {πεῖν ΠΙθΕΣΙΥ ; 
ἔον δ5 ὃν ἐδε ὡοτὰς ΟΓ 6 ἰαιυ, 80 ὃν ἰδδ ὐοτῖκ5 οὗ ἐδε ἤεεὴ, 8})4}} πὸ 
ΟὨδ δϊδίη ἐε! οἰ γ, 5, 19---21. Βυῖ {παῖ ἰϊ 8 Πεοεβόαγυ ἴο ἐοϊ!ον 
'δῖες νἱγίιαθ; ἜΥΕΡΓΥ ΟΠ6 ολυδῖ ργοῦα ἠὲξς οτοπ ιοοτῖς, 6, 4.; οἡ ΟἨΓὶ5- 
{ἰ8π8 ἰϊ 18 Ἰησιηιθδηϊ ἰὼ ἀο σοοά, 6, 9 ἃ 10. ὙΠπαὶ 5αϊναιίοη δηά 
[6] ον, ἱπάδθά, ἀο ποῖ ἀθρεπὰ οὐ ἴΐε Μοβαὶς 1νν (4, 16. 41], 8. 
11,19, 18 ἃ 44.); γεῖ ἴπ686 εἰτ' ρυίενουβϑὶῦ γῆ δι8ε {18 ΠΠΌΘΓΙΥ 

“ηῖο υἱΐον αἰδγειζαγὰ οὗἉ νἱγίιθ, 88 1 ἴ0 {Π6 αἰϊαϊ θη οὗὨ [εἰϊοἰγ ηο- 
τπΐηρ Οἢ ΟἿΣ Οὐ μᾶῖΐ ννετε ὨδοθΈβαΡΥ Ὀὰῖ ἴο ἕο] ον (86 υδυὶ του- 
τίμα Οὗ "ἔς ; ἴον (παῖ (5 ργεβθηΐ ἐχίβίθοα σοηϊαϊηβ (6 σοπηηλεποε- 
τηθηῖ, δη, 85 ἴΐ ννεΐα, δ66 68 οὗ ἃ ἔιίυ γα ΟἿΘ, νυ ἢ] οἢ 566 νν}}} μγοάιιοα 
ἔγυ 8, εἰ Ὁ οὗ ]Ο. οὐ δϑογγοί;, ἴο 6 ραϊῃεγεὰ αἵ ἴῃ6 βἜηθγαὶ Ὠδενοδῖ, 
6, 7,8, ὃ 9. [ἴἰ [8 τπεγεΐογε τὴν οὈδεγνεὰ Ὀγ ἰδἰάογ. βεῖι8. ἴ,. 4. 
Ἐρῃ. 65. Παῦλος πιστεύσαντας δικαιοσύνην ἀκροτάτην εἰκότως ἀπή- 
τησεν, ὥστε παρὰ μὲν τὴν πρῴτην, ἧ χάρις ἐδικαίωσε" τοὺς δὲ δικαιω- 
θέντας, ἔργων ἀγαθῶν ἀντιλάβεσθαι ἐθέσπισεν, ὡς οὐκ ἐνὸν ἀπὸ 
πίστεως μόνον σωθῆναι" χρὴ γὰρ τῇ πίστει κρίνεσθαι τὰς πράξειε, 
καὶ ἀπὸ τούτων αὑτὴν ψυχοῦσθαι᾽ νεκρὰ γὰρ ἣν τούτων χωρὶς. 

, 11. ἴδετε πηλίκοις ὑμῖν γράμμασιν ἔργαψα τῇ ἐμῇ 
χειρί. ΗἩανίηρ σοποϊυάροα τῆ 686 Θχἰγογίδίϊοηβ, ψ ἢ οὶ 
(ἢ6 (ὐδἰαιίδη5 β66πὶ ἴο ἢανα τηυςἢ ἠροαρά, ἰο οἶσαγ 
1Π 6 ῖγ τη 48 ἔτΟη] οΥΤοῦ, δη {Π6}Ὁ πηοΓᾺ 5 ἔγοι ἰπρὰ" 
τἰῖγ, ἴ1ὴ8 Αροβίῖϊα ἢηδ!γ τγοίυγηβ ἰο. {Π6 β80θ]6εῖ 
(τοδίβα οὗἉ (ἢγοιρῃῆουϊ {Π6 ΕἸ Ι56|6 ; δῃηά δανίηρ γο- 
Ῥϑαΐοδα [18 δηΐγθαῖῖθβ δηὰ δατηοηϊ 5 {Πα ΠΟΥ 
βῃουϊά ῃοΐ βυβδγ {Π δ βαῖνα8 [0 Ὀ6 οΑΓΓΙΘα αινᾶγ ἰηΐο 
ἀοοίγιη68 σΟὨΙΓΑΙῪ ἴο ἰῃο86 ψ :Οἢ ἢ6 δά ἀαἰινογοά 
ἴο ἴποπι, 6 σοπο]ι 468 ἴ[Π6 ΕρΙ8116. (Κορρε.) 

ΤἼηδ οὐἷγ ἀπ ἢ συ ἐν ἴῃ {ἢ15 νοῦδ6 ἰδ οορηροϊοα πὴ 
Π6 πηλ Ν Ι:οἢ (86 δηξοης (ομητηδηίδίοι, ἰφκιηρ ᾿ξ λὴ 
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115 υϑι.8] Β6η86, ΓΕΠΘΓ: “ΜΠ ν ἢδὲ ργοαΐ τη18-5αρ η 
Ἰοϊίογβ 1 ἕδνα νυι{ίθη (18 ἢ ΠΥ ον Πδη." 80 
ΊΡΥ δηὰ Ποιάν,, (μ6 ἰδίίοσγ οὐ νῇοπι ΟὈΒΘΓνΘ8, 
ἀδὰτ ἢ6 τῖρῃί ποῖ 6 ψ6}} νογβϑο ἴῃ ἔῃ Οτϑοῖκ οἢᾶ- 
Γαοίοθβ, ΟΥ (ἢ 15 ἸὩΏΔΟσΌΓΔΟΥ οὗὨ ἢ͵8 νυ Πρ τσ ῃς ρεῖ- 
δᾶρ8 Ὀ6 οΟΥΠρ ἴο [Π6 ἱΠΗΓΠΉΠΥ ΟΥ γα 6855 Οὐ ἢ 8 
θῦνθ8, ν ἢ] οἢ ἢς 84 Ὠηϊοι ἂἱ Ὀοΐογθ, (Ἅ]. 4, 14. 
Απά ἰῃάερα {ῇθγο 18 γθάβϑοῃ ἴο {{ὴΚ μδὲ δι. δ], 
᾿|Κ6 ΙὩΏΔΩΥ ΟΥΠΕΙ Ρθιβοὴβ οὗ ργεαῖ τηϑηΐαὶ δηάον- 
ΙηΘηΐ5, νγ»48 Ποῖ 8 ΘΧΡΟΥ ΒΟΓῸΘ; δηά (ἢ8 1ΠΗ ΠΥ 
ΔΙ] υἀδά ἰο ἀΐ (14]. 4. ἀηαὰ εοἰβθν οι, τρις ἰοπά ἴο 
ριοάυςα {Π18. Υδῖ (6 β86η88 αῦονβ δβϑϑρῃβα 5668 
ὙΘΙῪ Παιβῇ, δηαὰ ψῆδὶ ομθ βου! 1{{|Ὸ αχροοῖ. [ 
σϑηποῦ Ὀυΐ ῥγοίδσ {6 ἰηϊαγργοίδιοη οὗ δἰ πγοϑί 4}} (ἢ6 
τοάθγη (ομηηθηίδίοῖβ, ο ἰΔκα πηλ. ἴῃ 8ἃ 5686 

. 1ῃηαάοοά ππαμέῤογιδοά, γοῖ ΡῬγΟΌΔΟΌΪΥ βδηςιοηραᾶ ὈΥῪ 
ΘΟΜΊΜΙΟΤ, 186, ὨΔΙΏΘΪΙΥ, ῸΓ πιαηψ; Μογὰβ (458 Κορρθ 
8Δη4 ΒοΙρογ σὰν Κ) δ ση! γιηρ πιαρηπί μα, ὈδΙηρ, Ἰῃ 
411 Ἰαηρυάαρθδ, τι864 480 οἵ ρειἐξμαάο, ἴ. 6. ἦοιυ σγεαΐ 
ἴον ἦοιῦ Ἰπαην. ἢ γράμματα 18 ἴΚεὴ ὈΥ [ἢ6 Ὀδ8[ τηο- 
ἄδγη (οιμιηεηίδίοιβ ἴο ἀδηοία ἐϊέογα», οριδίοία ; ἃ8 ἴῃ 
Αοἰβ 28,.21. γράμματα ἐδεξάμεθα. Απάὰ δοβίθιβ. 
ἤδγα σοιραγοβ Χεοη. Ηἰβί. 1, 1, 15.: δηὰ Βογρεγ, 
Ἡεοτγοάϊδη 1, 6, 28. Τιυςίδη 2, 450 ἃ: δ68.( Ηδ τοη- 
ἀδγβ: “ὁ ᾳυδηίδ8 [ἰ16Γὰ8,9 συδηίΐιπ) (1. 6. ΘὈΡ᾿ο5811) 
ερ᾿ϑίοϊδιῃ βοῦῖθο νοῦ ίβ.᾽ Υοι {Ππ6 16 βΒ6θ8 ἴο Ὀ6 0 
ΠΘΟΘΒΘΙΙΥ ἕοῦ δάορίϊηρ {{ΠΠ||8 86η586. Γράμματα τὴᾶ 
Ὡοΐ ΟἿΪΥ τηθδη ἐἰθέζογϑ, Ὀυΐ τοογάδ. ΤὮΏΘ 8θη86 ψ]]}] 
1Ποὴ θ6: Ϊ]π ον τδηγ τὐογδ 1 Ὦανα νειῖθη,᾽ 
ΨΏΙΟῊ 15 Θαμνα]θηΐ ἴο, “ἢον ἰοηρ ἃ ἰοέξον 1 Ἦανα 
τι θη ἴο νοι. "Ν 

11. τῇ ἐμῇ χειρί. ὅο ἴῃ ῬὨΙΘηι.. 19θ. Βογροῦ ςοπ- 
Ρᾶγοβ (Π6 σοποϊβίοη οὗὨἨ δὴ ἘρΙ5616 ἔγσγοπη (διησγῃοα ἴο 
Ὀίοηγϑ.: ταῦτά σοι γέγραψα τῇ ἐμὴ χειρί" ἔῤῥωσο, ἀηὰ 
4180 ΟΠΒαγὶί. 8, 4. Ρ. 184. 1 νγὰβ νεῖὺ γεαιπέηΐς 
ΔΠΊΘΩΡ [6 δηζθηῖβ ἴο Θιρίοὐ 106 ρβθὴ οὗ ἃ βογίθ8 
(Ἰηἀορα [ἢ8 534π16 ᾿πΠα ΠΒρΡοϑι οη ἴο ΨὙΥΙ6 σΟΠΕ 68 ἴῃ 
6 Εδϑὲ αἱ 1ῆ6 ριδβθηΐ ἀ8Υ); 80 {πὲ ψῇθη (ῃ6 
ΨΓΠΟΙ τοί ΜΙ ἢ15 οὐὐῆ Ὠδηά, 1 ψὰ8 ἀδοιηοιὶ ἃ 
{πὴσ ψογίῃγ οὗ θεῖηρ ποίεά. Αμπά {15 τρα5 ἀο0η6 οἢ 

γΟΙ,. γ᾿. 2 κ ' 
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ἱπηρογίαπί οσσαϑίοηϑ ; βΒ6ἢ ἃ8 τγὰ8 ἴπ6 ργϑβϑηί. ἙἘοΐῤ 
(45 ὙΠοοργ]. γοιδγκ5) (Π6 Αροβι]α ψτγοῖθ ψ ἢ ἢ]8 
ονη ἢαηά, ποῖ ΟὨΪΥ ἴο 5ΠΟΥ͂ ἢἰ8 αϑδοϊίοη ἔογ (ἢ 6π), 
θυῖ ἴῃ ογάον τἢδι Βα πὶρἢτ 53:1 ον] ὑθρογίβ ; ἴῸΓ Π6 
ψ)ὰ8 δοσιιβοά οὗὨ ργοδοδίηρ αἰ ἴδγθηιγ δὲ αἰδγοπί 
Ρίαςθ8. [{ ψὰϑ {ΠΥ ίΌγΘ ῬΓΟΡΟΓ ῸΓ ἢϊπὶ ἴο ρῖνα 8 
ΨΥ 6 η (5 ἰΠΊΟῊῪ ΟΥ̓ ἢΪ8 ἀοοίγίηθ. 80. Οτοῖ. : “" 80: 
Ιεραΐ δᾶ πιᾶηιιὶ ῥάυϊυς ΒΓ ΌΘγ βϑηςζθπία5 4894 ΠῚ 
1Ἰηϑρη!ογο5. ἃς ρογρϑίιὸ τοι πη 448. Βοτγρογ Μ6}} 
ΡΑΓΑΡἬΓΑΒ65 (8: “ ΝοΙΠί6 νοβ Οὐ δίογΙθ 8 3118 
Ῥδίθίσογο αὐγο8! 106 πηρᾶ Ιρ58 866 η1ὰἃ ἤθρο νο8 
οἀοσθσαῖ δορί βίοϊα ; αφυᾷ ἴῃ τα ἢ}}}|8 6ϑὲ γαηαϊὶ Ἰοσυϑ, 
οἀπη Θὰ ΠῚ ΤΏ8Δ01) 1086 πηδὰ ΘΧΔΓΑν ΘΓ, 88{15 ΟΡ 8Π|.ἢ 
Τῆι (οπηπγχοπίβίοῦβ 4}} γοΐογ ἴο {π6 ὠϑμαΐ οιιϑίομῃ οὗ 
{Π6 Αροβί]8 ἰο ἀϊςίαϊα ἢ 158 Ἰἰδίζοσ ἴο ἃ βογσῖρο, Βαυΐ 
ΨΠΟΘΙΠΘΓ 500} τνᾶ8 ἢ]8 οἰιϑίοιῃ δ᾽ {ἢ 5 ΘαυΪν ρογοά 
(118 θοίῃρ {πΠ6 ἢγβέ οὗ 8] 1115 ΕἸρ᾽51165) πῆδυ δάχηι οἵ 
Β0η16 ἀοιιδί. 

14. ὅσοι θέλουσιν---διώκωνται. [τ 18 οὐβεγνεοά ὈΥ 
Βοραγ, {πὶ ἴῃ ογάδγ ἴο τ ρβμ}ν ἀδίδγπιίηθ {ΠῈ 56 }868 
οὔ 115 δηά {86 [Ὁ] ον ίΠρ να γβθ8, 6 8Γ6 ἴο ΤῈ ΠΙΘΤΉθΟΓ 
1Π6 σΓ ἢ] δι οἢ8 τηθηϊοη θα ἴῃ μα ῥγθοθηρ νϑγβ6 ; 

. ἃ. “ΤῸ ἰβ ποί 7 ψῆο ἱπηροῖὶ γοι ἴο ἴπΠ6 οὔβογνδῆςθ 
οἵ (ῃ6. Μοβαδῖς 1,Ἂνν, θὰς 1πο56 ψῇο σοατὶ [ἢ 6 χαϊθ οὗ 
ΡΟρΡιϊΐαῦ ἀρρίαυβο, ἐλρῳ ἰηβιϊραίθ γοι ἴο 11. ΤΠᾶΐί 
Β0ΠῚ6 ΨΟΓά8 ὅγ ἰϑξ ἴο Ὀ6 β0ρρΡ 166 15 ον! ἄθηϊ ; δηά 
ἐΠ|18 61}10818 ΒοΥροῦ Π45 (1 {Ὠ1ηΚ) 5 ΠΠ}}γ ΠΠ]6 ἃ ἀρ. 
Ου τἢ6 56η86 οὗ εὐπροσωπῆσαι (οπηπιοηΐαίοτῦϑ ΔΓΘ 

οὶ ἀσγεαά. δοῖηθ ἸὨτογργοῖ [ἴ, “ το ᾿ἰἶνα ΠιΧυγΓΙ Οὐ Β]}γ." 
Βυῖ {Π|8 8 ἔτιριά, ἀηὰ ἀσβιίυΐα οὔ 411 δυϊῃουί. 
Οἰδοτθ “(0 τὰκ ἃ βῃον οὗ το] ρίοῃ δπά ρίβίυ, 
ἱπουρὴ [δου ου8 δηα οβίθηίδίίουβ." Αηά 80 οὐ 
ἘΏρΊ] 5} Τγδηϑδίοσβ. Βα ἐδι ἐν σαρκὶ Μ1}} ἤανα {π{π|6 
ΟΓ ὯΟ πηοδηΐησ.. [1866 ΠΟ ἰηϊογργείδίίουυ Βοίίαν 
ἐουηάοά {ἢμδη εἰ οὗ ὉΠ τγβοϑβί. δηά {ἰπ6 οἵ δῦ δῃζίθης 
Οοπηπηθηΐδίονβ, ΠΟ Θχρ δίῃ 1 εὐδοκιμεῖν. ἀηα ΔΚ ἐν 
δαρκὶ ἴον ἐν (1. 6. παρὰ) ἀνθρώποις, Ἡδίηε ν, [Π6 96 ν5 δπά 
ψυάδϊΖοβ. δὸ ΤὨδοάογαί νν6}} ραγαρ 8868 (ἢ 6 ἢ ο]6 
γΟγ86 ἴῃ: Τὴν παρὰ ἀνθρώπων θηρώμενοι δόξαν, καὶ 
τῆς ἀσφαλείας προμηθούμενοι τῆς οἰκείας, τὴν ἀναγκασ- 
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τικὴν τῆς τεριτομῆς ὑμῖν διδασκαλίαν προσφέρουσιν, ἵνα 
μὴ παραπλησίως ἡμῖν τοῖς κηρύττουσι τὸν Χριστὸν 
αἰκίδωνται, καὶ καθείργωνται. ΜΨΘΓΥ 5|Π|1|8. 18. [6 
᾿ηξογργοίδιιοη οὗὁἨ Νόοβββεῖὶῖ δηὰ Κορρθ, ““ ἰδιιάθιῃ 
αυξεύοσθ ἢ δχίθγῃ!8 (48 ἴἢ ὦ (οἵ. ὅδ, [2. τοὺς ἐν προ- 
αὥὐπω καυχωμένους) ; ἰοῦ Βοτρον δἀορίβ, δχοθρί 
(πὲ ἢα ]ηΚ8 ὈΥ ἐν σαρκὶ {9 ΔΑΡροΒ118 πηϑδηΐ οἱ»- 
οποίος ; 88 ἴῃ [Π6 γν6 86 [Ὁ] νης ἐν τῇ ὑμετέρᾳ 
σαρκὶ καυχήσωνται. ΑΒά ἢ ΘΧρίδϊ 8 {Ππ8: ““ΤΠΟΒ6 
Ψ 0 866 1 ρταΐῖβθ 'ῃ (ἢ6 οί γ,᾽ 1. 6. 1η ΟἸΓΟυΠγοϊβίοη, 
ψΠ]οἢ 15 Ορθη δη6 1η ἢ ἤσβῃ, (18 Εοπι. 2, 28.), (9 
ψΠοἢ 16 Ορροβαϑα (δαὶ ὁ}, ἐδε ἀραγέ δῃὰ ἐμ ἐδθ ορὶγὶέ, 
Άοπι. 11. 29. Βυΐ ἐν σαρκὶ αἀἰδτΒ ἔτοπ] ἐν τῇ ὑμετέρᾳ 
σαρκὶ, ἀπ 15 866 ἰη ἃ ἀΙΕἔργεηΐ σοπβίγυοίίοη. Βοβίάρ8, 
ἘΠ6 δοῆβθ 18 βοιῃανῆημί ἔγτισά. τὔρου {π6 ψ οἷο, 1 
866 Ω0 γαᾶβοη (0 ἀφβογί [ῃ6 δηϊδοηΐϊ ᾿π οτργοίδιοῃ ; 
1πουρὶϊ (παι οὗ ΝΝοθ886} 8 δ μῈ θηρτδίθα ὕροῃ 11. 

14. οὗτοι ἀναγκάβουσιν ὑμᾶς περιτέμνεσθαι---διωκωνται. 
15 δνιἀοηύ [Πδὺ [ἢ6 ἀναγκ. τηυδὲ 6 υπάοτεβίοοά οὗ 
1Π6 σομρμϊδίοη οὗ δαγηεβί ρεγϑιιδϑίοη δηὰ 80] 1ο118- 
(ίοη, δῃηά βέιοπρ ἰπ]υποίίοη. δὲ ὅΐἽσῃϊ, [μαχ,ὶ δηᾶ 
αἶ8οὸ Τηθοάοτγοί, Ἰυβέ θεοί οἱἱϊθά. Αἱ (ῃῆ6 ψογαβ 
τῷ σταυρῷ τοῦ Χριστοῦ, βοιη6 τῃηοάθγηῃ (ὐμηπηθηΐδ- 
(ΟΥ̓ 53 ΓΔΉΘΕΪΥ Ὀ]υπάθι, οσρίδιπηρ ἢ πὶ (48 [ῸΓ 1ῃ- 
βίδηςβ Κορρθ) οἵ οαἰαπιϊξῖε58 [16 ἴῃο0886 Ψηϊοῆ ΟἾγιϑί 
Βι βεγαα. ἢ τηοάδ οὗ ᾿π ογργοϊδίϊοη Ὠγβἢ Δηα ἘΠΠ6- 
ΟΘΒΒΔΙΥ. ΤΠ6 δηίζίθης (οιηπηοηίδίογβ τ ρ Εν πη άογ- 
βϑίοοὐ Ὀγ (ἢ6 εχργϑββίοῃ {π6 γαϊέἠ οὐ Οδγίαέ, ἰῃ6 ἀρο- 
ἐγῖπο 9.7, Ογῖδέ ογιοὶβοά, ΤΠ 1)αῖϊνο, 11 ταυβί θ6 
οὔβογνθά, ἰ5 ἢθγθ ἀδθβρεῃάβηΐ οἢ ἐπὶ υηἀεγβίοοά, δηὰ 
ἸΏΒΥ Ὀ6 ΘΧΡΓρΒΒΘα ὈΥ οὗ, ργορίεγ." ΤῊ 56η86, ἢ 6ῃ, 
8: “410 ΒΗ ρογϑϑουξοη ἔογ ργθδοπίηρ [ἢ 6 ἀροίΓη6 
οὔ ἢ6 ογυοϊβχίοη οὗὁἩ ΟΠ γιϑῖ, ἃ58 1 ἀο." Βυῖ ψὮγ, ιἰ 
Ἰηὰν δὲ δεκαά, αἰά ηοί Ῥδὺὶ 5ᾶγ, δ} 76} Ῥογβθουοὴ 
ἴο ρῥνοΐδεβίηρ {π6 Οἠγιβέϊαη γτοϊ ριοη 1 διδοῖ 
(δὲ [πΠ6 οχργθββίθῃ ὠοοέγίἷπο 9 ἐῆε Ογοθ5 Ἠδ8 στραϑί 

᾿ κ ΤῊη5. εἰρηϊβορτίοη, ΒΟΥρῸΓ ΟὔΒοστοθ, 6 γῶγθ. Αμὰ ἴο ἰἣξ 
ΘΧϑΏρ]6 ἔγομι Πειηοβίῃ. δἀἀυσεὰ Ὦγ Ἠοορ. δὰ γίρεγ. Ρ. 872. εξ 
δι48 Οἵεγβ ἔγουη ῬΓΠεορῦγ. Ρ]. 1, 16. Μ, Δηίοι, 3, 1. ῬεγΖοη, οὔ 
2Ε1. Ὑ. Ἡ. Φ, 90. 7, 8. 

: 2 κ4 
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ἔοτοθ. Εογ [ἃ 48 (Π6 ἀοοέτίπηα οὗὨ τῃ6 Ἄσγυοίῆχίοη οὗ 
ΟΠ γίβῖ, 4 {π6 δἰοπαπιδπὶ ἔἤογθΌΥ Ργοσυγοά ἔογ {Π6 
Β0η8 ΟΥ̓ ᾿η6η, [᾿ὶ ἰογαιθά {Π6 τηδιἢ ΡΠ ]γ οὗ {πὲ 
ΟΠ βεδή ϑυβίθπι, δηα τηδάθ 11 αὐτο γΥ ἱπῃροϑββ: 016 ἴο 
τοϊογαῖθ 1ῃ6 86 οὗ οἰγΓουπιοϊβίοη, 88 0ΓΓ απν αυαϊΐ ἰο 
ῬΤΟΓΊΓΘ ὙΚΠΝ ΕΈΗΟΝ δηῃΐ βαϊναίΐοη : δη4 (ἢ15 (ἢ6 «6 ν08 
6]}} ὁανν, ΔηἋ 1Πῃοτγοίογο ρουβοουϊθα [ῃο86 Ψῆ0 ργοϑοῃοα 
(ῆ6. ἀοοίγίηθ. 80 {86 Αροβίβ δὲ δ, 11. [δε] ηρ]ν 
Βρ068Κ8 οὗ {6 οἤέπος οὗ" ἐδθ ογοδα (ὮΘΓΘ 866 1Π6 
ηοΐ6); ΨὨΙΟΝ ΜΠ τηᾶκα 1 ὈΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ (ὉΣΓ τη6 (0 
ἤδγα δηΐαγρα γέμον. Ἐ 

18, οὐδὲ γὰρ οἱ περιτεμνόμενοι ---κ͵υχήσωνται. ΤὮΘΓα 
ἍΔ5 5 ΓΘΙΥ ΠῸ ΓΟΆΒΟῊ ἔῸΓ Βοη6 γεοθηΐ (οιημηδηίδίογβ, 
85 δοιηΐονῦ δὰ Βούρογ, [0 γαΐβα αἱ ΠΟ {165 858 ἴο εὐἦο 
8Γ6 τηρδῃΐ Ὀγ (ἢ οἱ περιτεμνόμενοι, ΥὨΘΙΠ6Γ (ἢ6 εὔειος, 
ὉΓ {6 ΨυἀδῖΖζοΓγβ τήθης οηθά 1π 1Π6 ρῥγθοβαϊηρ νϑγβ6. 
1 ις ρῥίαίη {παῖ {π6 ἐαέξον'" τηυβί Ὀ6 υηάογβίοοά. 
1 15 τι ριν τομαγκοά θγ Βογρογ, {Ππδ0 [Π6 γὰρ [88 

τοίδγθηςσο [0 βοιῃθίῃίηρ οπλἰ6ἀ, τ οἢ 16 {Π88 800- 
Ῥ 168: ἀλλ᾽ οὐ σπουδῆς περὶ τοῦ νομου, 551]. ἀναγκάφουσι 
“: περιτέμνεσθαι. ὅ66 ἴΐ6 Ὠοί6 οη ῷ, 18. Ηδ {δ} Κ8 
(ἢδὺ {ΠΥ ἀϊά ἠοῖ ὑτρα οἰγουπχοϊϑίοη ψΊ ἢ (ἢ6 1ηΐοηΐ 
ΟΥ̓ 80] οἰηρ (Π6 σοηνογίθ ἰο (Π6 τολοία ἤαιυ, δ᾽ Ὧσ6 
1Π6γ ἢδα {Πποιβοῖνοβ ἀρδηάἀοηρδα ἢ 1ἀνν, θαΐ ἴῃ ΟγοΓ 

. Κ Βοάσάν. ἢδ8 ἰῃ6 ἐΟἸ]οννίηρ; τρδϑίθγὶν {δἰ γαϊίοη οὗὨ (18 800] εοἱ οὗ 
{Π6 ἔεαγ οὗ ρεγβοουϊτίου ἰῃ ἴΠ6 ρεγβοβ ἤεγα δ] υάεά ἴο. 

““ΤῊ]8 5866 )8 ἴο Ὀρβϑῇ 1Π6 τηδίη βεσγεῖ βρείηρ; οἵ {ππαΐ 268] ὉΓ ἔπ 
ψαυν ϑἢ ΘΕΓΘΠ]Οηἶ65, ἰΏ δου ὑγῆ0 ῥτοοβοεὰ ἰποιδοῖνοβ ΟἸὨγίδι ἰβηϑ, 
ΨΥ ΙΟἢ Οσοδείοηδὰ 60 τη οἷ τ ποδϑίηθϑϑ ἰῃ ἴῃ6 Αροβίοϊ!ς ουγοθοβ. 
Τῆ6 μεγδεουζίηρ εὐϊοῖθ οὗ (π6 εν 5 ϑδηπαοάτγιαν, (6 ἰηδπθηος οὗ 
ἰοῦ οχίθηθα ἴο Τομιοΐδ δυῃδροριοβ, παὰ ᾿ηάἀυσεὰ ΤΠΔΩΥ τν 80 
εογείψ δοίἰδυεα ἐπ Οὐτγὶδέ, ἴυ ἀφοληα δῇ ὀρδϑῆ δοϊκηονϊδάρτηοηϊ οὗ 
Ῥη (Φοδη 9. 48; 12.442; 19. 838.}, νυ ϊοἢ γαῖ οὖῦν [τὰ Ἀἰπηβοίε 
δὰ 80 Ἔχργεβϑὶγ τϑᾳυΐγεα,. ἐμαὶ {πεῖγ σοπβοίεηοθβ, ἀυγίηρ; ([ἢϊ8 ϑἴδίε 
οὗ αἱφεϊπιιαἰἑο., ταυϑίῖ Ὀ6 ἰη ρτεαῖ δηχίεῖν. (5ε6 Μαῖκ 8. 38.) Βαυϊῖ 
ἈΠογνναγαθ, θη ἃ δοἤθη6 8Γ0Ὁ86 οὗ οχίοπαϊηρ 7υάαίϑιη υἱὰ 
ΟΠ ΓΙ δη Υ, τ ἸΔΥ 6 ϑυρμροδεὰ {παι τ ἷ8 νουϊὰ αὐαίς πὸ εὐσα 
Οἱ Ρογεεομέο ἀραϊπϑὶ τἢο86 νγῆο ἔθ} ἴῃ ψ ἢ ἴἴ, δηὰ οβροςία!!γ 
δραϊηδί τἴοθ6 πο υτρεὰ ἴῃς Οδηι}]6 οοηνοσίβ ἰο δυοῖν σοπηρίείε 
Ῥυοβο για), του ἰτ ταϊρῆϊ δαγρε ἰΐ ἀραίηθι οἵδε ΟἸιγ8- 
Αἰδῃδ: δηά 1,5 τορι ἢ ρεσῆαρθ νεῖ κι τόσο τ δοηα ἴπδῃ (ὮΠΘΥ 
ΔὨΘΠλΒΟἶν 68 τνεγα αὐγᾶγθ, ἰῇ ΘΟΠΟΌΓγο πος ἢ [ἢ 6 ἀσϑῖγε ΟΥὗἹἩ τηδιίηρ; 
εἰδοίρ᾽εβ, δηὰ ἴο ἴπε ργε)υάϊοοβ οὗ εὐποαίίου,, νυ ἢ πλυϑὲ πδί ΓΑ 

᾿ 
. θὲ δαρροβοὰ ἴο πᾶνε {Πεὶγ 9:8 γ. Οοιραγε οβαρ. 5. 11." 
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[ὁ σοῃοίδίο {πῸ ἔδνουγ, οὐ νοὶ {Π6 ρϑιβθουϊοη οὗ 
1π6 Ζ.6ν8, ΌΥ βῃονίηρ [Πδὲ [ἢ6Υ νοῦ ποῖ 1}} αοοιρά 
ἴο {Π6 Ζ7ενν15ἢ} γε] ρίοη, δηα αἰ8ο αν ἐο ϑοασέ οὐ ἐλεὶν 
ἑηἤιιοποθ ἴῃ ῥτοσιγηρ {[Π6 τοοθρίίϊοη οὗ οἰγοιιτης βίο ; 
ἴογ ἐλαξ βθθπὶβ ἰο ὑ6 {δ 86η86 οἵ ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ 
σαρκὶ καυχύσωνται Ἐ. ΕῸγ (ἢ 6γ 8θθίη ποῖ ἴο ᾿ϊᾶνα ἔα! }γ 
Ρογοθῖνοὰ {16 σοηηπδαοίίοη οὗ οαἰτουτησίδίοη ψΠὮ 1Π6 
Ταϑί οὔ (ῃ6 1ἃν-. ᾿ 

Βν φυλάσσειν νόμον 15, 1 (ΠϊηΚ, πιδαπί Κοαρ (6 
«οὐοίθ 1 ἂνν (ΝΜ Ὠϊο ἢ 8686 18 ἱΠῃθγθηΐ ἴῃ 16 φυλασσ.). 
Τθ6 αὐτὸ 18 ον] ἀΘΉΠΠῪ δηηρῇαϊίς. ΒΥ σαρκὶ 8016 
(οπιριηθρηίαίοιβ (5 Κορρθ6) ψοι] υπεογβιδηα [ἢ 8 
ΨΘΙῪ ὈΓΘΡαςΘ 1086} οὐ οὔ; γτοραγαάϊηρσ [Π18 85 ἃ 86η- 
ἑεπέϊα αοσμέραία ἢ Βυῖϊ (ἢϊ58 ΔΡρΘδιβ ἴο ἀθβογσνᾷα 88 [1 κ- 
([6 δἰἰθημοη 48 {Π6 δοημέοηξια αοιιἰραΐα Δϑογὶ 6 ἰο 
τ1ἢ8 Αροϑι16 ἴῃ ὄφελον καὶ ἀποκόψονται αἱ ὅ, 15, ( ΠΘΙΘ 
866 {Π6 ηοΐ6.) Βογρδοὺῦ [188 γι ὮΥ γε]οοίθα {ἢ}}5 [Δ ΏΟΥ. 
1 18 βἰγδηρε ἰπδι (οπγιηθηίδίογβ βῃομ] ἃ νοῦ ἢᾶνα 
ΒΤ ]6α αἱ (ἢ δχργθϑβϑίοῃ, ψ ῃ]οἢ, ἢ ογάθγ ἴο ὑ6- 
ΘΟΙΠ6 ΡΪΔ1Π, ΠΥ ΓΘ 68 περιτετμένῃ ἴο "6 γερϑαϊβα 
ἔτοηι περιτέμνεσθαι. ᾽ α τᾶν {Πειθίογα γθηᾶθγ “ γοὺγ 
εἰγου τη 1866 ἤ65ἢ, ογ βοάν, ἰ. 6. ψοιῦ οἰτομπιοϊδίοη. Ν τἰἢ 
Ταδροςοὶ ἴο καυχ. 10 ἢ48 θδδη στρ ΠΥ Θχρί δηθὰ Ὁγ 
ΒΟΙΡΘΟΓ δυρι. : 

Βρ. Μιαάϊ!είοη ἢδ8 ἤδθγα νϑηϊυγοά ἴο ἀϊβδι ἔγοηι 
411 (ὐοπηπιχοηίδίοτγβ ἰῃ 1 ογργοίϊηρ νόμον (45 ἱπάααἀ ἢ6 
ν᾽ 88 σΟμΡ6]]6 4 ἴο ἀο ὈΥ Π΄8 οδποη Οἢ ἴἢ6 ᾿ΓΘβΘηςΘ ΟΣ 
ΔΌΒΘησΘ οὐ {Π6 ἀγίϊοὶα ἴῃ νόμος) ἑαϊυ, οΥ πιογαἰ οδοαϊθποο. 
Η6 τγεΐεγβ ἴου βεχϑίρ]εβ ἰο Βοηι. ὃ, 2ὅ. δὰ Αοίϑβ 21. 
44. Βυΐϊ ἴῃ {16 Ἰαϊτ6 Γ ραββᾶρθ [16 γί οἷα ἐδ υ5664, δηά 
16 οθγοπιοπίαί Δ 158 τ δη 650} τηθδηΐ. Αηά ἰὴ {Π6. 
[ὈΓΠΊΘΙ ὈῪ νόμον πράσσειν 18 τηρηϊ ργδοί156 (6 τυλοῖο 
οὔ ἐς Μοϑαῖς [,ἀἂνν, ἱπο] ααϊηρ [Π6 πλογδὶ] 88 ψ6}} ἃ5 [88 
ΘΘΓΘΙΙΟΏΪΔ] : Μ ἢ Οἢ 18. Ρ]ΔΙΏΪΥ (Π6 86η56 ἴοσθ. ΤὨ6 

Ἐ 8ο ΤὨΘΟΡὮΥ]. : οὗ μόνον, φησὶ, δι’ ἀνθρωπαρέσκειαν, ἀλλὰ καὶ 
διὰ φιλοδοξίαν ταῦτα ποιοῦσιν. Οὗ γὰρ κατὰ θῆλον τὸν ὑπὲρ τοῦ 
νόμον, οὐδὲ ἕνεκεν εὐσεβείας, φησὶ, τοῦτο ἐργάϑονται, ἀλλὰ διὰ 
φιλοδοξίαν, ἵνα ἐν τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ κανχήσωνται᾽ τουτέστιν, ἵνα 
“ἐν τῷ κατακόπτειν τὴν ὑμετέραν σάρκα καυχήσωνται, ὡς διδάσκαλοι. 
ὑμῶν, καὶ μαθητὰς ὑμᾶς ἔχοντες. νι 
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ΑΡροβι]6 τηθδη8 ἴο δοσιι5β6 (βοὴ οὗ ἐποοηδίϑέοπου ἴῃ 
ΘΠ] οἰ Πρ αἰγοι πο βίοη, 8ἃπά ποΐ Καορίηρ,, ΟΥ ψ ΒΠ1ηρ' 
ἴο θ6 Κερί, τῃ6 ψῇο]α ἰᾶψν. Βρ. ΜιΙάαα]οίοῃ βδΥὺϑ8 {Π6ΥῪ 
Ὑγ6Γ6 οϑέοπέαξίοιιδ Δηἃ ἡψροογεϊοαί, αἰτοπάϊηρ; ἴο {Π|8 
τίίι4] οὔτ 1νν, θὰ ραυίηρ π0 δἰξθηίοη ἴο {88 ΄ 
Βρ᾽ΓΙ( Δηα [68] ρη, Πδιη 6 γ, [6 τηογαὶ αν. Βυῖ {{|5, 
1 τη Κ, 15 δαρροπίηρ' πηοῦα ᾿πίογιηδίοῃ {πΔῃ 6 Ρο8- 
8655. [ἰ ἀο68 ποΐ ἀρρϑιν ἰῃδί {ΠΥ αϊά οὔβογνα 8}} 
{π6 γιζυδὶ, (ογ νόμον τηυβὲ ἴηθδῃ (Πα). Τηα ΑΡροϑ- 
116 ΠΩρΡι65 ἴο θη), 1. ἃ οοιυαγαἶῳ 8ριν1, ἸῺ ρίν!ηρ; 
ἪΡ {Π6 ροϊπί οἵ εἰγαιιτηςϊϑίοη 1η ἀδίθγθησα ἴο [68 
39εν8. 4. δη οἌἰοηέαέϊοιιδ βρὶτιῖ, 1π Ὀοδϑίίηρ οὗἉ {Πποὶγ 
Ἰηβἤυόποθ ονοῦ {Ποῖ σοηνογίβ, 10 ρτοσυτγίηρ [Π18 οὔὈ- 
βοινδηςθ. 8. ἑποοηϑιδίοηον, ἴῃ τοδί ἰδ Πρ ΟἰΓΟΙἢ- 
αἰδίοη υπδοοοιηρδηϊοα ἩΠΠ {π6 ΟΥΠΘΓ ρᾶγίβ οὗ {6 
γὶἐμαί αν. Ἐροι 85 ἴο {Π6 τηογαὶ ἰᾶνν οἵ Μόοβοϑϑβ, ἢ θγο 
85 Π0 ΟαἸ ἤδγοηοο οὗ ορὶπίοη Ὀθοίνθθη 8ι. αι] δηά 
(ἢῃ6 Ψυά41ΖοΥς ἐπεδηνεί ναι οἡ ἐλαέ ρΡοϊηΐ ; 5΄ης6 (Π6 
ΑΡροβείθ ἤδνϑῦ πηϑδηΐ ἴο βὰν {δὲ ἐλαξ νψ8 αδγοραίεα. 
Τῆι ἀο ποῖ 866 ἰῃδί (ἢ6 ρῬΟΓβΟἢΒ ἴῃ αμδϑίϊοη 86 
σΠαγροδῦ]6 νι ἀνροονῖαν, πα {πογοίονα πη νογί ἣν 
οὗ τοραγά, 885 Βρ. Μίἀα]είοη 8808. θέ οσ ἘΠ6 Ὺ 
οὐβϑογνρά {6 γιογαῖ ἴὰᾳνν οἵ Μοθθϑ5, οσ ποί, 15. ηοΐ ἤθγο 
ἴΠ6 φυρϑβίϊοη. [ἢ ἕδος (48 1 Πᾶνα Ὀοΐογα ορϑογνϑα) ἐἠαξ 
νγ 85 Ἰησογρογδίθα ηἴο ἴἢ6 ΟΠ ΓΙ β[ Δη βυβίθηιμ. [δὴ 1η- 
οἰϊπρθα, νη. Ἰ)οάάν, ( ῆοΠΊ 866 5078) ἴο {πίη Κ [ἈΓ 
1655 υπίλνουγδῦν οἵ (ἢοϑ6 ρθιβοῆβ ἢδη εϊά {86 
Ἰεαγποά Ῥγοίδίθ, ψῆο γυΡρθδγβ ἢοΐ ἴο ἤν τηδ46 5ιυῇ- 
εἰδθηΐ δ οσνᾶηοα ἴον (Π6 γα Υ οὗἁἨ Βυτηδη Ὠδίαγα, ονθη 
1η τοὶ σίου δηα ν6}}- πιθδηϊηρ ροιβοηβ, δηὰ {ἢ6 ΡΓγο- 
͵υἀ ςε68 οὗ εἀποείίοη δης παῖοηδ] νϑηϊγ. δεα (Ὁ γΥ8. 
᾿δηᾶ ΤΠοορῆγ. [ἰ 8ῃουα 866 πὶ {πὶ [ἢ0836 ψῆΟ τηδιη- 
[δ᾽ η6 4 {86 86 οὗ οἰγου τ Οἰ81 0 ἃ5 6 }} ἃ8 Ὀδρίϊεμη ὮΥῪ 
τἢῃ6 (θη 168, ἰηἰοηά6ι το ρίαοςα {ῃ6ῖν Ῥγοβείγίθϑβ ἴῃ Β 
βογί οἵ πηϊά- νυ θεΐνθοῃ ργοβοϊ γί οἵ ἴδ σαία δηά 
Ρτοβϑίγίθβ οὗ σιρῃίθοιϑηθβϑ, δηα ἢι18 δβδοίι! !ν 586- 
σαγα (ἢ6 πΠοηουν οὔ ἢ {ἀνν, ΟΥ̓ Θηρτἢρ (Π 6 Οο8ρεὶ 
ὭρΡοη δ ἴμν.᾿ 

14. ἐμοὶ δὲ μὴ γένοιτο καυχάσθαι, εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ 
τοῦ Κῳρίου ἡ. [. Χ. Ετοιῃ [Π6 αἸδομββίοη οἡ {Π6 86η86 οὗ 
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(δ ἔτχο ργθοραϊηρ νεγβεβ (ἢ 6 πηδδηίηρ οὗ ἐλῆς 15 οἴ θαγ. 
ΤΙ καυχ. τηιβὲ Ὧ6 ἱπιογρτγοίθα ἴῃ σΟὨ Ογην ἴο 1ἢ8 
καυχήσωνται αἴ νογ. 12.; δηιὶ {ῃ6 σταυρῷ τοὺ Κυρίου, 
ἄς. ; ΠπΠΚ6 (Π6 σταυρῷ τοῦ Χρισοῦ αἱ νοῖ.12. Ψ ΠΕΓΘ 568 
[86 ποίθ. ΤῈ ψογάβ πᾶν ὃὉ6 ρϑγδρηγαβϑθα {πὺ8 : 
“«Βιυῖΐῖ [ὉΓ ΤΚ ρᾶτγὶ 1 ἰΙδᾶνα ἐῤεπι ἴο σίογυ ἰῇ 8ῃ δῃῖί1- 
αυδιοα γί ; βοῇ 15 ποῖ ΓΩΥ̓ σουγβο; αοὐ ἰοτθϊά 
{πδι 7] δ[!οι ἃ ἔδ6] ργουή οὗὁὨ τἢ6 ἱπουϊοδίίοη οὗ απν 
ἀοοίτγιηθ (Δηἀ ἰφαϑὲ οὗ 4}} οἰγουπιοϊ βίο), δχοθρί ἐδαῖ 
οὔ {Π6 ογυοϊῆχίοη, {Πὲ 5δογιῆςο οὔ τ 6 ἀδδῖῇ οἵ (γιϑβὲ, 
δΔηα [ἢ6 οἴδγ ἀοοίγ 65 ψηϊοἢ ἀοροηά προη ἰΐ, δπαὰ 
ψἢἰοἢ Θχουάα οἰγοιπηλιλοϊϑίοη." 1116 μὴ γένοιτο ἢ 88 
σιραῖ ἔογοθ, δηά ἱπηρ 868 {Π6 Ὠδοθβϑῖυ οὗ τλαίης 
Δηα τηδἰηἰαϊηϊηρ (ἢ18 υπάἀδηπηοηΐα! ἀοςοίγηθ. ΝΟΝ 
ἴῃ (6 ρῥτοιηιρδιοη οὐ ἐλὲν ἀοςσίγίηα [Π6 Αροϑ1}68 
τϊρῆΐ δηα ἀϊ θοαϑί. Αηά, 48 ΤἼΘοΟρΡΥ]. τειν β, 
“(Γι Δη5 1 ρΘΏΘΓΔΪΙ ΠΥ Ὀ6 8814 ἴο ρίογυ 1 (Π68 
ΟΓΟ885 οὗ (γϑί, 85 ἃ βίυικΚίηρ ργοοῦ οὔ τ[ἢ6 ἰονα οἵ 16 
Τοτὰ, νῆο τππ8 Ἰαἰὰ ἀον πη ἢ18 16, ἰο οχρίδ' 6 δῃά Ὁ 
ἈΐΟΠΘ ἴογ ἢ] δ[η8, δηα {{π8 ΔΟσοΙΏρ 88} {Π|6ῚΓ 70.811- 
βΒοαιίοη δηὰ βαϊναίίοη.᾽ 

Ου 115 δρηϊπθηΐ (Π6 Αροβιΐθ θη γα 8 αποέδον, 
βοιηθν δι οὔβϑουγο, Ὀὰϊ ψ ΒΟ ΔῪ Ὀ6 ὑηἀοιβίοοῦ 
υγ δἰϊϑηάϊηρ ἰο (Π6 σοηϊοχί δηἃ ρᾶγὰ}} 6} ρᾶ588ρ68. 
Οὐ {6 κόσμος (ἢ6 τηοάδογηῃ (ὐοιηιηθδηίδίογϑ ἰγϑδῖ 

οορίουβίυ, Ὀαΐ ποὶ (1 {δῖ Κ) ϑιισσοϑϑίι γ. δοθοείίρ. 
1468 1{ ἴἰο πηαϑδη {ἢ6 ὠ)ειοϊδὴ δοοποηῖψ. ἸἈοββητ. υη- 
ἀογβίδηαβ ἰΐ οὗ ἰῃδι 96 ϑ νδη!ν 16 ψΠΙοἢ ἢΪ8. δά- 
ὙΘΓΒΆΓΙ 68 ΒΟΌρΡ ργαῖβο, θυ ψ ῃ]οἢ ἢ Το]οςί8. Κορρα 
ΤΟΙΠΊΔΓΚΒ: “ κόσμος ἀϊοιίυγ ἰῃ Ν. Τ᾿ συϊσαυδῖη αἰ 
ΤΟΙ σίοηθ ΟἸἢγιβεῖ πο δϑὲ σοη]υποίιπη, βῖν6 81η0 Πο- 
ΓΩΪΠ65 1081 ἡοη (ΟὨτγίβίϊδηΐ, ϑβῖνα βίι 18, οὐρα 468, 
ΔΡΘΩΟΙ γαῖϊο ἃ γα] ρΊοη 18 ΟΠ γί ϑιϊη δ ργοθρί 5 [16 η8.᾿" 
Αμὰ Βογρογ ὌἊχρίδιῃβ ἰἴ' οἵ λομιῖπος. ποη Οἠγικἐϊαηΐ. 
Βυϊ 1 18 ΒΓΟΪΥ ΠΊΟΓΟ δ᾽π|ρῖί6 ἴο υπάογοίδηά [1 
(ἢ ΟὨγυ8. δε 1ῃ6 οἴπαγ δηΐζθηΐ (ὐοιππηθηίαίοΓϑ, 
88 Αἶβο 80Π16 ΘΔΓΙΥ τηοάθγη8) οὗ {Π6 Δῇδιγβ οὗὨ 1ῃ6 
ΜΟΙ] [ἢ ρσοησγαὶ, 885 υμδη ρογυ, ἡνθα ἢ, ἤοΏοιΙΓΘ, 
᾿μχύγγ, δηῃὰ 4}} {Π͵πῚ [ῃ68 ἀρὰ Ἢ (ἰ. 6. τ1η6 πιϑη οἵὗὨ {ἢ18 
γο ἃ) οδη ρσίῖνο, ἱποϊ ἀϊηρ ΡΘΓΒΟΏΒ 8δηα {Π1η 98. 
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ΤΠΕ δι᾽ οὗ πη 6 τεΐογγοα οἰἴμογ ἰο Χριστοῦ ΟΥ̓ 
ἴ(ο τῷ σταυρῷ (1. 6. ὈΥ πιοᾶηβ8 οὗἩἨ νοἢ ἀοςίτίΠ6.) 
Τῆο ἐαέξον" ταοὰθ βθϑη8 ργοίθγα 9. ᾿Εσταύρωται, 
“15 ογυο ρα δηὰ ἀοδά." Κάγω, “ δῃά 1 δῖ (ἀ640).᾽" 
8ο οί {Π6 δηιτίθηὲ δηά πηοάθγη Οοιημπηθηίδίουϑ. 
Βογρογ βίυπιθ] 65 δὲ (Π6 σοηβίγαςσίοη οὗ ἐμοὶ ἐσταύ- 
ρωται δῃᾺ ἀεθαίθβ νῃείμον 11 πᾶν Ὀ6 τεηἀεογαά ““ ΤΩ 1] 
ΤΟΣ! οϑί," ΟΥ, ““ἃ πΠ|6 δηροίι8 δῖ," ἰακίηρ ἐμοὶ 
ἴον ὑπ᾿ ἐμοῦ. Βυΐ {Π6 Ἰαϊΐεγ τπηοάθ σάπηοῖ Ὀ6 (οΪ6- 
ταϊθά. Τῆδ ἔογπιογ γί 8 (Π6 ΓΘ Γ 86η86. δὸ (ἜΓΥϑ8. 
γεκρὸς εἶμι. 1 ἴῃ 5υγρτγίδεα Βογρεῦ αἰά ποῖ 866 {πδῖ 
ἐμοὶ 15 ἔογ εἰς ἐμὲ, φιοά αἰϊέποέ αὐ ηι6. Τὶ 15 τὶ ρ. ἶ 
τοιηδγκοὰ θνῪ Κόορρο, {πᾶΐ ἰἤθθγα 18 ἤθγθ οὔδ 56ηῖ}- 
Ἰηθηΐ ΘΧργοϑϑοα τη ἔνὸ ἔογηυϊαβ. 80 ΟἾγγβ8. δηΐ 
ΤΠΘΟΡΉΥ]. : διπλῆς τῆς νεκρώσεως γενομένης" οὔτε γὰρ 
ἐκεῖνα ἑλεῖν με δύναται" νεκρὰ γὰρ" οὐδὲ αὐτὸς προσδρα- 
μεῖν ἐκείνοις" νεκρὸς γὰρ εἶμι. ΤΉ ΠΙ5 18 4}1 {πὶ Π66 458 Ὀδ 
881." 

1ὅ. καινὴ κτίσις. Ιΐ 156 Ποῖ ΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰο Θηΐοῦ 
Ἰηἴο {Π6 τοῆηδπγθηΐβ οὗ β8οπι)6 γϑοθηΐ Οοιηιηθηϊδίοῦβ 
ΟὨ {18 ἔοτίηἶα, ἡ οἢ ἀδηοίο5 ἡπογαΐ τ ροηοΥ αἰϊοη, 
Βιοἢ ἃ γθήθναὶ οὗ {Π6 Ὠραγῖ ἃ5 5}4}} ργοάυσα ἃ Γθ- 
οτιηθὰ οοπάμποῖ. 8.6.6 (δα Ὡοία οἡ 9 (οὐ. ὅ, 17. [ὦ 
15 Ὀρβοσνθά Ὁγ Βογρογ, {πὶ δῖ. Ῥδὺ] ἔγθαυθηι! Υ ἀ6- 
Β0Γ 065 {818 τηογαὶ τορϑηθγδίοη, οἱ (ἢ 6 πϑιὺ πιαῆὶ (866 
Ἐρὶ!. 2, 1δ. 4., 24.), ἃ8 ορροβοά ἴο {πΠ6 ἡδίιγαὶ σοΓΓΙΡ- 
(ἰοη οὗ πηαη, σ4|16 ἃ {Π6 οὐά πιαη, ἴῃ Εοπι. 6, 6. Ερῆ. 
4, 22. (οἱ. 8,9. ““Τῆ!5 οἤδησθ οὗ {πη ΚΊηρ πὰ δοῖ- 
ἱῃρ (σοπίΐηιι68 ἢ6) 158 βρη ῆρα Ὀγ {Π6 'νογά8 ἀνακαι- 
γοῦσθαι, (οἱ. 8, 10. 4 (ον. 4, 16., ἀηὰ ἀνανεοῦσθαι ἘΡΉ. 
4, 28. δ ψ}ο [5 τοσοηθγαίθα 18 βα᾽α κτίϑεσθαι ἐν 

ΑΥ̓ςἸ σδηηοί δυζ ποῖΐοο (ἢ Ἔχ ΓΔΟΓαΪ ΠΑΓῪ ϑδβουίίοη οὗ Βρ. ΜΙά- 
ἀϊείοη, τπδἰ 48 κόσμος ᾿ᾶ5᾽ ποῖ ἴπ6 Δτίϊεα, 1 τϑυϑὶ θε γεραγαθὴ 89 οπς 
Οὔ ΤΠ οδ6 νοῦ 5 νυ] οἢ ραυαΚα οὗ [μ6 Παΐιγο οὗ ὑγορεγ ἢδπιεβ. δυσὴ 
ἃ μοϑ(ἰοη οδη ἠδεΐ ἢ γεξυαϊαιίοη. ᾿πήφεά (6 οτγἰοἰβιῃ .6 δἀαμῖοά 
ΤΑΙΠΟΣ ἴο {ΠπΠ6 πἰπίἢ τΠπ8η (Π6 πὶμεῖθο "ἢ σοπίυτν, Δπα γϑιλλ)α8 πηδ 
ΟΥ̓ τΠ6 Ὡοίδο!ε ἀενίοθ γεβρεοοίϊηρ ἀνάστασις ἰῇ ΔΑοίβ 6, 17, 18. 
Ἐπ Βίβμορ πῆς ἤν ποι σεά τμαὶ τῷ κόσμῳ Οςου ἰῃ ἴδε δρο- 
ἀοβίϑ ; ἔοῦ τῃουρὶ ᾿ 18 οὐ τἰοὰ ἴῃ ἃ ἔενν Μ159., γεῖ {μδῖ 18 εν θη} 
ΟσΣ οπηοηβαίίοηθ. [πιορὰ, τοβῖ οὗ {ἰἸο86 ΜΑΘ. ὅγε ϑ0υςο ἢ 88 Ὦδυθ 
Ὀεθη ἰατηροτγεὰ νυ. Ἢ ἱ 

Φ 
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δικαιοσύνῃ καὶ ὁσίοτητι, ἘρΡἢ. 4, Φ4. Απᾶ :η (οἱ. 8, 
10. 1 δήϑνετβ (ο ἀνακαινοῦσθαι εἰς ἐπίγνωσιν. δίηςα 
(Ππογοέογο 1ἢ βυσῇ ρἤγαϑ68 [Π6Γ6 18 ἃ ρογηγυϊδίίοη οἴ 
1ῃ6 ἰεγ)8 ἀνανεοῦσθαι, ἀνακαινοῦσθαι Δῃα κτίϑεσθαι, ἰἰ 
18 οὐὔνίοιιβ [ῃδἰ ἄνθρωπος καινὸς, ΟΥ νέος, Δῃα καινὴ κτίσις 
δ σ Ὗ οἠδ δηὰ {6 54π|6 {πὶ Πρ', ΠΑΠΊΕΪΥ, ἃ τη ηα σοη- 
ἔογῃηθα ἴο [Π6 ργοοορίβ οὗ νἱγίιμα, ψ τ {ἢ 6 Δραηάοῦ- 
τηθηῖ οὗ νίοθ. Τῇ Ηθῦγ, ΝἽ δηὰ κτίσις ἅγα 8ϑ6ἀ 
οὗ Δηγ {πίηρ οβδοίθα τῖγθὶ! νἱγίυϊο, Δηα Δρρ οἀ ἴο 
1Π6 τϑηονϑίίοι οὗ {116 ταὶ ἴῃ Ῥβ. δ1, 12., ψἤθγα 1ῃ6 
ϑαρῖ. ἢΔ8 καρδίαν καθαρὰν κτίσον ἐμοὶ ὃ Θεὸς, ς. ΗδφτΓα 
κτίϑειν ΔηἋ ἐγκαινίδειν ἅΓ6 μ͵δοαα 10 ράᾶγβὶ]]6}18η}. 
ΕἸΏΔΙΪΥ, βἴησο καινὴ κτίσις βϑυρτα ὅ, 6. 15 βΪ4 ἰο ὃ6 
πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη Δῃα {16 581η6 1 ηρ 15 ἴῃ 
1 (ον. 7, 19. οδ]]ϑὰ τπ6 Κεοορίηρς οὗ {π6 "σοπημηδηά- 
τηθῃϊ, 1ἴ 15 οἶδαγ (ἢδί ἴῃ καινὴ κτίσις [6 Γ6 18 ἃ 5 }]- 
ἢσαδιοη οἵ »ηά γον πιά 80 88 ἴο ργοάιςβ λοίϊποδε. 
οΓ ἰζε." (Βοτγρου.) 

16. καὶ ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσιν, εἰρήνη 
ἐπ᾿ αὐτοὺς καὶ ἔλεος, καὶ ἐπὶ τὸν. Ἰσραὴλ τοῦ Θεοῦ. 
Οη [ἢ ρῆγαβϑ στοιχεῖν τινι, 866 (6 ποίθ βυργᾶ ὅ, 9ὅ., 
ἰο ψῃϊοῆ 1 δἀὰ {πΠ6 ἰο]] ον ίπηρ ΟἸαβϑῖσαὶ ΘΧΔΠΊρ]68. 
Μύυβοη. 80. δίοῦ. 880. αἴτησε τούτοις στοιχεῖν τοῖς 
λόγοις οὖς ἐπαινεῖς, ἀηὰ ῬοΟΪΥΌ. 28, ὅ, 6. στοιχεῖν τῷ 
προθέσει τινος. Ο κανόνι,. Βοῦρεῦ οὔβεγνεβ, [ἢδί ἰῃ 6 
ΟΓ ῬΙΟΡΟΥΪΥ 5ρη]ῆθβ ἃ ρϑγρθηάίου τ [ἴΠ6, ΟΣ 
Ρἰυπιηπχοῖ, ΟΥ ψὨϊοῆ Ὀυ] ]6γ8 ΟΓΚ ; 88 ἴῃ ΡΙδίο Τ' 4, 
δθ 8. ἡ τεκτονικὴ κανόνι χρῆται, καὶ διαβήτη, καὶ στάθμη. 
Βυΐ 1( 4180 3:ρη168 ἃ σγρθῃςον᾽ 8 γθοίδηρο  Γ]6. 
Ηφῆςα ἰἰ σαῃη6 ἴο ἀφηοίο ἃ γμέο ο( {6 ἀῃὰ δοίϊοῃ ; 88 
Φοόβερῃ. ρΡ. 107. ὅοον ἔθηκεν αὐτὸς καὶ κανόνα τὸν νόμον. 
Απά ὁὀρθοποδεῖν, ὀρθοτομεῖν, περιπατεῖν, ΔΠ4 στοιχεῖν, 
46 υϑοά οἴ [Πο86 ψῇ0 ρῥγοΐβββ {Π6 (τ βεδη σγο] ρίοῃ, 
δῃὰ δάορέ {πεῖν δοι!οῃβ ἴο ᾿ξ, 458. ἀγοῃιτθοῖβ δηὰ οδγ- 
Ροηῖογϑ δά)υξι {Πα ῖγ ψόογκ (ο {Π6 ῥ]απηηθῖ, οὐ (ἢ 6 
τυ ὶο. ΤΠ ϑοάογοῖ νν6}} ραγαρἢΓαβ65 {Π.8: κανόνα ἐκάλεσε 
τὴν προκειμένην διδασκαλίαν, ὡς εὐθύτητι κοσμουμένην, καὶ 
μήτε ἐλλεῖπον τὶ, μὴτε περιττὸν ἔχουσαν. ΜΈ τεβρθοί 
ἴο {{π6 κανόνι, πχοϑὲ τηοάόγῃ (οιμηπηοηΐδίουβ Γαΐογ 11 ἰῸ 
ψ ας πη πιο αἴ ον ργοσεά θα, Ὠδπλοῖν, (6 ἀοςίτηα οὗ 
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καινὴ κτίσις : οἴδοιε, ἰο {Π6 ἀοςσίσίπο οὗὨ Ογίβὲ ογιοὶ- 
δοά, αἱ νγογσ. 14. Βυῖ1 ργοίθσγ. ἰο γοίδε 1ἴ, ἢ {ἢ 68 
δηιςοηΐ8, ἴο {Π6 ψ ΟΪ]6 οὗ νϑῖ. 1δ., πδιμοῖν, (6 ἀοο- 
{τἰῆ6 γοϑρϑοίίηρς (ἢ6 ᾿η ΕΠ ΠὴῊ οὗ οἰγουπιο βίο αδπά 
(Π6 ὨΘΟΘΒΘΙΥ οὗὨ πιογαὶ ταρεπογαίίΐἼοη. ὅ0 Μδϑοζίη. 
ΓΟΏ6Γ8 : ““ Βροκίηρ δοοθρίδηοε ψὶτἢ (οά, ποὶ ὃγ 
εἰγουπγχοϊδίοη Ὀαΐ ὈΥ ὈΘΟοΟΙΠΉ Ωρ ἢδνν ογαδίυγοϑ." Τὴδ 
ἈΑροβύῖϊβ δὺ ἢᾶνα δα τϑίθγθεῃσθ ἰὸ {Π6 ργθοθαϊης 
ἰηϑίγυςςίοηβ, Μϊοἢ ΨΟγο ἰο Ὀ6 {ἢδ]γ γοΐϊα ; δῃηά 88 ἰΐ 
σοίη68 δὲ [6 οοῃποϊαβίοη οὗ ἰῃ6 Ἐρίδβι16, {Π18 βθθῇιϑ 
Ρτοῦδῦ]α δῃουρῇ. 

Τιια εἰρήνη ἐπ᾽ ἀυτὸὺς καὶ ἔλεος 8, ἃ8 ΚΟΡΡΕ 54γ8, 
6α]ιυϊναίθης ἴο (6 Ηφῦτ. ὙΘΙῚ Ἐϑτρ ϑρ. Απάο 
οὔϑογναβ (δἰ ἔλεος, Δηά χάρις ΔΓ6 ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙ8, δηὰ 
οί δαυϊναϊθηΐ ἰο εἰρήνη, νι] ἢ οἴζθη (45 6 γθ) ἀθ- 
ποῖθ8 [61οὐ τΥ οὗ Ἄνοσγ Κιηά ; 481 Τί. 1, 9. 9 Τίηι. 
1, ὁ. ΤΠ (ὐοιμηθηίβίογβ μηῖρῇϊ 4180 ἢδνα Γοιηδγκοά, 
(δὲ ᾿ξ 566Π18 ἴο 6 ἃ ἴογιηι]α οὗ Δα! ηρ;,, (88 νγα6 880,) 
αὐἴειι, Ὁν ϑοποαϊοίϊοα. [τ 15 ργοῦδῦ0}8 ("δὶ (ἢ ΕΡί5ε]6 
οὐρα γ οηάοθα ἢθξο, δηά ἰἢδέ {Π6 ψογάβ τοῦ λοίξου 
--Οὀἀμὴν ψ6το δα ἀρὰ δἴϊαγναιβ. Τθυβ (Π6 ΕΡΙ8116 ἰο 
{π6 ΕΡΏ. σοῃοϊυ 65 νυ ἢ εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς. ΤΠουρὴ 
ἀθοη ἔπογα 15 δάἀαθὰ ἡ χάρις, ἄς. Ηδοτγο, {πογοίοσο, 
εἰ ψογαβ τοῦ λοιποῦ---βαστάξω Βθε) 0 Ὀ6 ρᾶγθη- 
{ΠοιοΔ]. 

ΤΟΥ͂Θ 18 ΒΌΓΟΙΥ Ὧο Οσσδβίοη ἴἰο σοηᾶθε ““4λαϊ Βα 
ψ 10} γοῦ ;᾿ 88 ἀο [οοΚα δηὰ οἰἤοῖϑ. 

160. καὶ ἐπὶ τον ᾿Ισραὴλ τοῦ Θεοῦ. Τἢ καὶ ἰ5 11} γϑη- 
ἀοτοά ὈγΥ οὐγ ΕΠρ]δῃ ἰγδηβίαίοσθ, ΒΟΥ δηά 
Μδοΐίη., απά. Τῃδ Ὀ68ὲ (οπμημηρηίδίοῦβ, 85 (δὶ νίη 
886 Ῥαγ., δηὰ δἰ πηοϑί 81} γβοθηϊ οὔθϑ, ἅτ ἀργϑϑά {δὶ 
11 18 δχορείοδὶ, δῃᾷ ἢϑ8 {Π6 50η86 οὗὨ δυδη, ἱ. 6. διε 
δεῖηρ, οὐ τυῆδο ἱπαάσοά αγθ. Απὰ 80 {ἢ δηθηςβ 866 ηὶ 
ἴο δᾶνο ἰδκβϑη 11. ΤῊ18 βρη οί Οἢ ΟΟΟΌΓΒ ἰῃ 1 (ογ. 
15, 44. Ἐρ}). 4, 6. ὅ, 20. (οἱ. 8. 17., δΔηἋ βοπηδίϊ 68 ἴῃ 
486 (Ἰαϑβίοαὶ νει ύθσθ. ὅδε Βογβεγ᾿β οίδγθησϑϑ ἰο (ἢ6 
οὐ ἰςθ. ΒΥ Ἰσραὴλ, ἰΐ 18 ρα νγα ἃγὸ ἰο υπμάογείιδηά 
]εγαοίϊέεθ. ΤὮΘ 86η86 18: ϑ0 ἢ}! Ογβιίδῃβ αἃγ {π6 
τι [βγδ 68, ““ θαεϊονεα οὗ αοά." [Ιἐ 15 ορϑογνοὰ 
Ὀγ Βογρογ, (πὶ (868 Αροϑβι6 ς8118 (ἢ τ βείδηβ Ὁγ {ἢ 8 
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ἤδη (48 ἴῃ Εοηι. 9, 6. σὐ γὰρ πάντες οἱ ἐν Ἰσραὴλ᾽ οὗτοι 
Ιραΐλ) Ὀδοαυβα (45. ἢ6 δά ἰδυρῆξς δί 8, 1Φ. β66ᾳ. 4, 
921. 541) ἴο ἐΐενε αἰἴοῃθ {6 αἀἰνίηθ ῥτοζηΐβοβ ἢδά 
Τερατα, Απά ἢα τγοΐδιβ ἴο Ψυ8ι. Ὠίαὶ. Ο. Τιγρῆο. 
Ῥ. 189. γε]. ς. 701. Ρ. 954Φ. Αῃηά δε γοπιδγίϑ8: 
“«Αουΐουπι μΒαδεῖ ἢδο βένθεα Δρραοϊ αϊίο, φαο 
νϑἢθιηθηΐογ ρυησίοβ 1356 8508 ΠΘΟΘ586᾽΄ 68ῖ, ρ}ὸ- 
»μΐ οι ποιηΐπα οἵ ἤοῆογα 5υρογθ θηΐα6β.᾽ 

ο΄ 17. τοῦ λοιποῦ, κόπους μοι μηδεὶς παρεχέτω. Ηδοῖα 
τοῦ λοιποῦ χρόνου ἰ8 ἴοΓ τὸ λοιπὸν. ἢ18 [88 Ὀδοῃ 
ἀπουρῇς Ὁ. βοπηα 84 (ἴγθεκ. Βιυΐ [18 σΟΥΓΘΟίΏΉ688Β 18 
ἔνε} ὈΥ πυηογσιιβ (]888168] χη ρ]ο8 δά ἀποοά Ὁ 

αἰβ. ἴτοπηῃ ἢοιηοβίῃ., Ηδγοάοί., Αγίβιοριι., δπὰ 
ΤΩΔΏΥ οἴἢαγ δυΐῆογβ. Κύόπους παρέχειν ἰβ ΞΒΥΠΟΠΥΠΟῸΒ 
ψῖἢ (ἢ τποῖο (4381. 8] πράγματα παρέχειν (866 Βοτ- 
3615 ΘΧΘΙΡ[68), δηά {Π6 [,Δἰἴηὴ περοΐϊμρῃ ασδδδογ. 
Βυΐ 1 15 οὗὨ Ἰογα σοηϑθαπσποα ἰο ἀσξογηηθ τνῃαΐ 
(86 ΑροΞε|6 πηϑδηΐ Ὀγ {{| ἀχργεβδίοηῃ. Οἡ {Π18 {π6 
τηοάογηβ ἅτ ᾿Π|6 ἀργοθα. ΜδηΥ ἰπίογργοῖ : “1. 
τὴ 6 ἔδν6 Π0 ΠΊΟΓΕ (ΓΟ ]6 ΟΓΥ ρογβθουίίοη, ἃ8 Δ ΘΠ ΘΙΩΥ 
οὔ {6 Ιανν.᾿ ΟἿ οΓΒ γαίδγ {η6 ψογάβ ἴο (ἢ6 70.81Ζ- 
ἱὴσ ἰοδοῆοτβ: 4. ἃ. “ἰ6ὲ τῃδηῚ ρίνθ Πι|6 ὯὨῸ "ΟΪῸ 
ἐγου] 6 ὈΥ οαἰ απ ηἰδῦρ Π16 48 ἰῃςοηβίβίαπίε οἡ ἢ 
8.0] οὶ οἵ οεἰγοππχοϊδίοη ἀπ {Π6 ἴα." 80 ΕΟσυπιθη. 
(Οὐδθῦ ορί πἰοῦβ ΏΔΥῪ 6 βέθη αδίδιεα ἰῃ Βοτγροι.) 
{τ βοϑίηβϑ, βοννοσ, ΙΏΟΤΘ παίυγαϊ ἰο υπάοτγϑίδηα (ἢ 6 
ογ8, ψΠ [Π6 δπίθηΐ (ΟὐΟτηπιοηίδίοτβ δηὰ .}48ρἰ8, 
858 ᾿πη|ρογίηρ ἢ18. 3 τοά ἀδέογηιπαξίοα. ὅο (ἾὮγγβ. δηά 
ΤΠ ΠΘΟΡὮΥ]. οὔβογνθ, ὑπαὶ {π6 Αροβϑιΐθα βαὺβ8 (8 88 
ληϊοπαϊηρ ἴο ρίνα (Ποῖ (Ὁ υπάήογβίδηα (πδὶ 186 τα]68 
.6 [88 ἰδίά ἀονψῇ ἃγο πονοῦν ἤχοα, δηά [ἢδΐ 
1Π6 ν περά ποῖ δχρϑοῖ δΔηΥ (ἢϊηρ οἶ8βε ἔγοιῃ ἢ, Ὀπέὶ 
τασαῖνο 118 ἔσο ἢϊπ| 88 δὴ δοβϑοίαϊθ ἀθίθττηϊ δι 9 
Οὔσδ ἴον 4]}1. Ὑεῖ, 1 {Πηἶκ, ἢ6 πιθδη8 αἶϑο ἴο ἠὲμέ 
τι πα Πδά πα ἰγουδὶα δηὰ σπαρτη Θηουρἢ ΟὉ {118 
ημδϑβίίοη τι μα Απά (ἢ}18 β8θϑιη8 γϑαυϊγοά ὈΥ 1ῃ6 
'ῃσχί πνογάβ, ψηϊοῆ ἸΠΔΥῪ Ὀ6 Ῥδγαρηγαβοα : “Ἐὸγ ἴ 
Πᾶνα τγου Ὁ 68 ΘΠΟΥ : 1 ὈΘΑΓ [ἢ τὴν Ὀοάγ {Π6 ΤΑΙ ΚΒ 
οὗ βυβδιίηρβ δηδυγοᾶ ἰη (Π6 οαυ86 οὗ (γιδί. [1 ἂν 
διβδγοά δηουρὶ, δηα ἀο βυβοσ.᾽" διυιοῖ βεθ (ὁ Ὀς 
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{πὰ πιοϑὲ πϑίυγαὶ ἱπίογργοίδίίοη, δηά 10 15 ϑυρροτγίες 
ὈΥ 16 δυο οὗ 81} {πΠ6 δηιτθηΐ δπηα πηοβί τηοάθγῃ 
Οοιμποηίδίοτβ, ανθη τπουρἢ (πον αἰ 6Γ οἡ (ἢ 6 8688 
οἵ κόπους παρέχετε. ὅ66 ΣΉ: Δα ὙΠΘΟΡΥΪ. 

ΤΠ686 στίγματα, οἵ τυθαΐδ, ἼΘ ΤΩΔΥῪ ΒΌΡΡοΟΒα ἴσ 
ἢανα Ὀδθη οἷν ὈῪ [ῃ6 νἱοοησοα τηρημοηδά δἱ 4 (οσ. 
11, 24 ὃς 25., (Π6 βοοιγρίηρθ, Ὀοδίηρθ, δηἀ βίοπίηρβ, 
411 ψῃ οὶ τ γα ἃ κυϊοϊοης γοξυςδίϊοη οὗἁὨ [6 ΠΑ] ΠῚΏ168 
οὔ ἰἷὶδ Θῃθμ 68 48 [0 [ἢ βυῦ]εοί οὗ {π6 αν. Εὸγ 
{π686 ψ6ΓΘ ἱπῆιοίοά ὈΥ δῖ. Βαστάξειν ᾿δ8 (Ϊ 
(ὨϊηΚ) πο γϑΐδγβησα (ὁ ἃ ἐγίωπερὴ, 88 {Π 6 δης θηίβ 
ΒΌΡΡΟΒΕ; θυϊ ΠΊΘΓΕΙΥ 81 0η18Η6 58, “41 σαΓτΤῪ δΌοιιϊ σίτῃ 
6 ΘΝΘΓῪ ἢ οτο." δῸὸ ὦ (ον. 4, 10. πάντοτε τὴν 
νέκρωσιν τοῦ Ἰησοῦ ἐν τῷ σώματι περιφέροντες. ΤΒουρῇ 
Π6Γ6 περιῷ. 18 υϑοα πιροίδρῃογίοδ! γ. 1 σδηηοί οὐ 
ἴο ποίϊςα ((πουρῇ 1 ἀδβοῦνοβ {π||6 δίίθηι θη.) {ἢ 6 
ορίηΐοη οὗ ἔῆοβα τπηοάδγη Οοιηιμηθηίδίοιβ,. ψἢο, 88 
οἰίογ, όυ]ηρ, Υ 6(8., ὅτε. {Π1Κ [Π6ΓΘ 18 ἃ ΓΟίΙ͂ΌΓΘΠΟΘ 

(ο ἃ ουβίουῃ οἵ (6 δηϊδηΐβ, ὈῪῚ ψ Ισἢ (ἢο56 ΠΟ 
ψογα ἀοάϊςαϊοα ἴο {[Π6 βουνίοθ οὗ δὴν αοά, μδά ἃ 
δυαπά β8ἰατηρεὰ ὕὑροη (πε. ὅδ66 ΝΥ εἰϑίθ᾽ π᾿ Β Ὠιπιοῖ- 
οὐ ΠΠυϑίγδί!οη5. Βαΐ {818 Ἰπ ΘΓργαιδί οι 18 80 δν]- 
ἄδην ογσοθα {πὶ 1 σδηποῖ (ΗΚ 10 τόσ ἢ γἢ 116 ἴο 
ἄν 6 }} ὑρόη 11. | 

18. ἡ χαάρις---ἀμὴν. Οη [ἢ 8686 οὗ (ἢθ86 νψογάβ 
δηκοηΐ δηα τηοάσφγῃ (ομμμηδηϊδίοιβ αἰδν, Τα ἔοτ- 
ΤΏΘΓ ΓΘΟΟΡΏΪ86 1Π πνεύματος 8Δῃ Δ᾽ υϑ᾽οη ἴο (ἢ 6 ἰπῆῃτ- 
6ῃ66 οὗ {Π|46 ᾿ΟἿΥ ΒρΡΙΓΙ οὐ {π6ῖγ τη] η 48, Δηα ἘΒρθο Δ ἰΥ 
848 Βῆοψῃ ἴῃ (6 ρσΠβ Ὀαίογα πηοπίοηθα. (δ68 8, 8., 
ὅζ..) δ {6 σοῃίγαγυ, {πΠ6 γϑοθηΐ (οα)πιθηϊδίοζξβ, 
845 ΠΟΥ, Κορρο, Βοβθη., δδάθ, δηά ψα]ρυ ἰακὲ 
πνευμ. ἴο 51Π|Ρ0|ῚΥ ἀδηοία {Ποῦ πὲμάδ: 1. 6. ἐλοπιδοίσος. 
Αμά (δὰ8 {π6 δχργεββίοη Ψ1}} θ6 δαυϊναίοης ἴο μεῦ᾽ 
ὑμῶν; 88 αἱ {π6 σοῃοϊυβίοη οὗ Βοιηδηβ δηῃὰ 1 Οὐοσ. 
'Βαυΐ οοηῃβιἀθεϊηρ ἰἢδὲ {Π6 ΑΡοϑ[]6 ἢ45 Ὀδίογθ 881} 80 

᾿ς Ὁ Αμπὰ δεὺ Ἡετγοὐοί. ὦ, 118. τιθης 8 ἃ (δπρῖε οἵ Ηδγουϊεβ (0 
νυ Γἢ 1ξ ΔῺΥ δίανα τοῖς ταΐιρε, δηὰ ἐπιβάληται στίγματα ἱρὰ, με 
ἩΠΟΓΟΌΥ ἑαυτὸν διδοὺς τῷ Θεῶ, οὐκ ἔξεστι τούτον ἀὐασθαι. Τῆς 
οὐδίοτῃ 850 εχιθηαεὰ ἴο {Ππ δίασες 077) αηῷ μγίποε. 80 Ηρσοῦοι. 1,.7. 
ἔστιξον στίγματα βασιλήϊα τοὺς κλεῦνας τῶν Θηβαίων. 
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το οἵ {Π 61 δείηρ᾽ πνευματικοὶ (80 8, 8. ἐναρξάμενοι 
πνεύματι" ὅ, ὅ. ἡμεῖς γὰρ πνεύματι" 8, Ω, πνεῦμα ἐλά- 
βετε" ἃ ὅ. ὁ ἐπιχορηγὼν ὑμῖν τὸ πνεῦμα, καὶ ἐνεργῶν 
δυνάμεις ἐν ὑμῖν" δ, 16. πνεύματι περιπατεῖτε' ὃὲ 18. εἶ 
δὲ πνεύματα ἄγεσθε: ὃς 25. εἰ δώμεν πνεύματι" 6, 1. 
ὑμεῖς οἱ πνευματικοὶ). [πὶ Ἰπο]]η64 ἴο αὐὐρὶ [6 ἔοτ. 
ΠΊΘΓ Ορἰῃίοῃ ; δἰ ἰθαβϑί 1 {π|ηκ ἴπδὲ (ἢ8 Αροβεὶα ἀϊά 
ποῖ 8δ4ἃ {86 τοῦ ἀϑο μάτος ἴον ποιῃίηρ. 



ἘΡΙΘΤΙ(Ὲ ΤῸ ΤῊΕ ἘΡΗΚΒΙΑΝΞ. 

ΓΗΑΡ. 1. 

Τηῖθ8 Ὦγ. αοοάν!η σοηϑίἀογβ 485 (ῃ6 γἱολοβέ δηὰ 
ποδίεδέ οἵ 41} 6 ΕρΙβί168, δηα {μ1η}κ8 11 ψ85 ρϑου- 
1ΙΑτὶγ ᾿Ἰηςοπἀρά ἴο Ὀ6 80, ἰο τνψαγὰ τῃ6 ρϑηῆεγουβ Ζθαὶ 
οὔτ ΕΡρἢοβίδη8 ἴῃ Ὀυγηΐϊηρ ΤΠ6ῚΓ ομγίοιδ δοοῖ, ὉΥ͂ 
8 Ὀοοῖς οὗἉ ἀϊυΐπο Κποιυίοαρο, ἸΠΟΟΙράΓγΑΌΪΥ τογα νϑ]- 
ΔΌΪΘ {Π|͵4} ΔΩΥ͂ ΟΥ αἱ οὔτμθη, Α τῃουρ}ί, 845 Θοάάγ. 
ΒΆΥ8, Ιηοϑί ΓΕΙΠΔΓΚΑΌΪῈ δηὰ [ηρϑηΐϊουβ: ἱδουρ, 
ψ ἢ 4 ργυάθηοθ ψῃϊος 1 οδηποί ὃιι σοιμηδηά, ἐξ 
ἀδο ! 65 1η8{ἰ{πἸ Πρ; ΔΩΥ σοιηράτγίϑοη οὗ [ἢ 6 Ἔχ ΘΙ ΠΟΥ 
οὔ τ6 Ερίβι16, ψ τ} (δδὲ οὗ [6 ΟΥ̓ Π6 ΓΒ. 

ΨΕΒΒΕ Ι. διὰ θελήματος Θεοῦ, “Ὁγ [ἢ σοοά-ρίοαϑυγθ 
οὗ (οάα." Οὐομραγα 1 (ογ. 1, 1. ὦ (οζγ. 1, 1. Οἱ. 
1,1. Τοῖς ἁγίοις τοῖς οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ, ““ ἴο [ῃῆ6 (ἢ Γ᾿8- 
εἰδῃ8 δί Ερἤββιιβ.᾽ ἴη ψῇηδί 86η86 (Π686 ἃΓ6 80 Ο8 166 
1 Πδν βονψῃ δἱ Βοιη. 1, 7., δηά οἰβανῆοσο. πὰ 
Ιαβρεοΐ ἴἰο {Π6 ψογά8 τοῖς οὖσιν ἐν ᾿Εφέσῳ, {Ππεὶγ ρ6- 
ΠΌΪΏΘΏ688 ἢ848 Ὀδοη ο8]16 ἴῃ αυσδιίοη ὈΥ β8οιηθ οτγὶ- 
(ἰο8; θυΐ (1 {11 βυσοσσββίι ἢν ἀοίδηαθα ὈΥ ἸΏΔΩΥ 
οἴμοιθ, ψῃοῖ 1 Ὡδεα ποῖ ραγίϊοσυϊαγῖζθΌ ὅδ8θ [6 
Ἰηϊγοάδυσίίοη ἰο (ἢ)]85 ΕΡΙ8{|86 ὈΥῪ Κορρο, οβθῆαι., 
ΜΙοἢ46115, Ηρ. οὐ Μτ. Ηογῃθ᾽β [ηἰγοὐιιοιοῦ, δά 
480 {π6 ποίε οὗ Μῖν. δαάβ. 

1. καὶ πιστοῖς ἐν Χ. 1. Μδηγ (ομπιιηθδηίΐδίογβ δ Κθ 
(Π6 καὶ ἃ8 ἃ 5Πρ0]|6 ΤΟρΡΪβ, δηα δυο 1 νιν "6; 
θυΐ 1ξ ΤΑΐΠοΓ 8668 10 ἧᾶανα (6 ὀτεροίϊοαί ΒΘΏΒΕ, 
ουθῆη ; 88 'ἰῃ Οδὶ. 6, 16. 1 σδηποῖ {11 ψ ἢ Γοοἶκα δά 
ὟΝ ε115, (ῃδὲ 11 βρη: ῆθβ {πο886 ψῃο Κορέ [ἢ 6 ἀοςίΓηθ 
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οἵ ΕἸ γίϑὲ ἔγος (γοῦν {π6 οσοτταυρί δἀὐπηιϊχέυγοβ οὗ 70.- 
ἀαῖ8π), ογσ (ἢ τοί.) ἴπο86 ψῆο ρογϑονογεά 1η ἐπ 6 
γτοΐοϑϑίοη οὗ ἐμαὶ ἀοοίγσίηθ.0 Α οτςοῖβ ΒΊΟΝ 
οὐάν. τἰρσθν γο]οοίϑ, ορϑογνίηρ ἐπὶ (ἢ6 ΑΡοΒΕ]6 

0.868 {Π6 βᾶπ|6 {{|6 ψῆθη δαἀάγοβϑίηρ (Π6 (ο] οββίϑῃς 
(ΟοἹ]. 1, 4.), νποπὶ γοῖ ἢ6 γθρῦονθθ οὔ {18 ΨΘΓΥ͂ 
δεσουηῖ ((Ἱ. 4, 16 ἃ 20.), [1 βῆουϊά ταῖμοὺ ϑθθῆ ο 
τηθδη, ἃ8 Ἦ ΠΥ δηὰ Μδοζκη. ἱπίογργεί, δοέϊουεν ἐπ 
ἐπτα. (Εχαπιρ!θβ πιᾶὺ 6 8βΒ6εῆ ἴῃ ὅ.ἢ!]. 1,6χ.) 
οὐ {{||8 ἀπά (Π6 ΤΌΓΠΊΘΓ [6 ΠῚ ΔΓΘ Βἰ ΠΙΡΙΥ ἃ ἀδβίρῃηδ- 

(ἴοη οὗ Οἠγὲδέϊαηϑ; δῖησα (ἢδὲ ἀρργοργιαΐθ ἰοῦ γγ88 
{πη ποῖ γαῖ σοιη ἰῃἢἴο ι886.ὑὡ ὅ66 {Π6 [πβογὶρί!οἢ8 οὗ 
(ἢ6 οἰογ ΕΡίβ81:168β. δοιημδίίμηθβ {π6 Αροβίΐβ βίρὶνῪ 
ΒΆΥ5, οἱ ἐν Χριστῷ ἾΪ. (8ς}]. ὄντες.) 

ᾧ, χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη. ΓΠΙ8. ΒοΠΘαϊοΟΙΟΓΥ β8Θηΐθηςα 
Ἰηἰγοδῖβ ἔογ (ἤθη 41] Ὀ] οβϑίηρβ, θοΐἢ βρι γι] (χάρι) 
8η4 οπροτγαὶ (εἰρήνη, ἘΞ). 

8. εὐλογητὸς ὁ Θεὸς καὶ Πατὴρ τοῦ Κυρίου ἡμῶν. ᾿Ι. Χ. 
δεα Βοιῃ. 1δ, 6., ἀηά {6 ποία ῆθτθ. [Ι͂ἢ {Π6 1186 
οὗ εὐλογητὸς Δηἀ εὐλογήσας, ἰΠ6Γ6 18, ἃΞ Κορρδα οὗ- 
Βοῖνθϑ, ἃ ἀϊορία (ϑυοἢ 85 18 ἰγοαυθηΐς 1π δῖ. Ραμ}), 
Βίησα [ἢ 1ῃ6 ἐμοὶ 6886 {Π6 6 Γπὶ βΒ]ρη 168 [0 ρ»γαῖδο 
απὰ σίυο ἰδαπῆ; ἴὰ ἴῃ Ἰαἰίον, οὐ δοξϊυοίν ἐο δοποξέ. 
Βοίἢ 686 86 868 8Γ6 [0 δ6 ἰοιιηα ἴῃ Ηδθῦτ. ΤΊΣ, δηά 
{[πνουϊά 144) οὖν ΕὨρ 5}} δίθδϑ. ὅ66 τἢ6 δχϑιηρ]68 
ἴῃ 50}. [,χ. Κορρθδ τοΐϑιβ {Π6 ἡμᾶς Βο] εἰν ἰο αι, 
ἴο ψἤοι (ἢ6 ΟΌδβογνθ8) ἃΓθ, δὖ νϑζ. 14., ορροβϑά {Πο86 
ἴσο ψῆοπι τῇς Ερί8:1 56 σγὰ8 ψγ θη, ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ΘΟΠ- 
ῬτΓεδοηάθά υὑπάργ ὑμᾶς. ἀπά ἢθ6 σοπΊραγθβϑ ΨΡΘΓ. 
3---ὄ1[4. Βυῖ {Π18 5668 ἢαγβῇ δηὰ υπίουπαρά. ἴ 
τουδὶ ἄρστοὰ ψ| ἢ [Π6 δηιθηΐ δπὰ δἰπιοϑβέ 41} πηοάθγῃ 
ΟὐοιτηπιρηίΐαίοΓθ, ἴῃ τοίδγτίηρ ἰῃ6 ἡμᾶς ἴο ἀϊηιδοῖ δηᾶ 
1Π6 Ερλοδίαηϑδ, ταοβί οἵ ψῇοπι (0 υ86 (Π6 σπογαβ οὗ 
“Ὅοααι.) ψόγα Οδηι 6 σοηναογῖβ, βμδγίηρ ψΠἢ Ὠη 
8η4 τῃ6 Δεν ἢ ΟΠ γιϑιδη5 1 {παῖς ἀνδηρο! σα] ρῥγὶ- 
νίίορσοθ; δπὰ ΡΥ {πῃ Ὀοριηηίηρ ἢ18 ἘρΙ8116 ψ τ 
ΒΟ ίηρ (ΠΔη 5 (ο Οοα ἰογ ἢιἰβ τηϑγοῖθβ ἴο (ἤθη), ἢα 
-ὲ ὁη06 ἀφοΙάγο8 ἢἰ5 ἤγπι ρογϑιυδβίοη οἵ {π᾿ οαἰέίηρ οὗ 
λε αοηέϊίοα, δῃὰ [18 Ποαγίν ΟΥ̓ ἰπ ἴἰ. Μγ. ἴοςΚΘ6, 
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ψὮο ἀἰἰβοιι8868 [18 ροϊηΐ δί ᾿ἰᾶγρθ, ἀρῃ 188 Ἢ (ὁ [86 
Οθηι|6 ἐοηνογίβ 1 σΘΏΘΓΑΙ. 
᾿ΟΔ6 οἀπηοΐ θυ ποίϊσα {6 δοσυπλι δίϊοη οὗ οορ- 

παῖδ ἰο 8 ἴῃ εὐλογητὸς, εὐλογήσας, Δῃηὰ εὐλογία. "ΓΙ 
88 ἴῃ δηϊθηΐ {ΠΠ|68 ΓΔΙΏΘΓ βοιρῇῃς Δ 6 Γ 848 ἃ Ὀθδαΐυ, 
(Πδῃ ἀνοιϊιάθαὰ 8ἃ8 ἃ Ὀ]θπ βῆ. [10 18 ἸΏΠοσθηΐ [ἢ 180 
ΝΘΙῪ ρθηϊ8 οἵ Ογεηΐαὶ ΡΠ γΆΒΘΟΙορΎ, δηα 86661}8 ἴο 
Βανθ Ὀδδη ἰπδησοο Ἰηἰτοἀπςσοά ἱπΐο {ῃ6 Οατθοκ ἰδη- 
ξμδρο, Β1:Π 66 ψα ἤηά ἰζ 1 (16 Θαγ οϑὶ ΓΤ ΈΘΓΒ, 88 

οἴγοσ, Ριηάαδσ, ΗἩογὸηοί., ἅς. 
ΤΠ ἐν 15 ποὲ (α8 Κορρὲ ἰγϑδίβ 11) τεάυπαάδηίΐ, Ὀυ 

ΒΏΒΜΟΓΒ (0 {(Π6 ΗΘὈγ. ἃ. Τῇ 8686 18 “ Ὀγ Ὀεβίον- 
ἵῃηρ ὕροὴ υ8, ἃς. Πάσῃ εὐλογίᾳ, ““ ὈΙαββηρθ οὗ 
ΘΥΘΥΥ Κιπά.᾽ ᾿Εν Χριστῷ 18 ἴον διὰ Χριστοῦ, Οη [ἢ6 
Β86η86 οὗ πνευματικῇ (6 τηοάδγη (ΟὐΟιηϊηδηΐδίοιβ ἃγα 
ποῖ ἀρτεοά. Μδηγν τεραγά [{ 8ἃ5 οηιρδαξϊοαί, ἀμ 6Χ- 
γ»]αῖη, “Ὀ]οβϑίηρβ οὗ {6 πη δηα 5ο],᾿" ἃ8 ορροβϑά 
(6 {πΠ086 οὔ {π6 Ὀοάγ, ψηϊσἢ ἃίοηθ σοῦ αῇἢογαάθά Ὁ 
{6 ψον 88 ἀηα Ῥαρδη το]! ρίοηβ. (δο 4180 ΤΙδορΗνὶ, 
Δ) οἴποῦ δηῃζίθηῖ8.) Τίυ5 ΓΠ6Υ ΠἸπηῖῦ 1{ ΒΟ] ἰγ το [86 
ογαϊπαγῳ Ὀϊαβϑίηρθ οὗ ἴΠ6 ΟΠ γιβίίδη τοὶ σίοη, οἵ, δἵ 
ποϑί (ἴο υ86 (ἢ6 ψοτά8 οὗ Π)οάατ.), {Π6 δαποεμηρ 
4γαοσθβ οὗ {Π6᾽ Βρ!τ1ἴ, δι ςἢ 85 οἴβοιυ δὶ οΔ]]1ηρ;, }.811- 
βοδίίοη ὈΥ στᾶςθ, {Ππ6 δορίίοη οὗ οἰ]! άγθη, τῆ6 11ὑ- 
τηϊηδίὶοη οὗ {Π6 ΒΡΙΓΙΐ, δη 4}} [ἢ σγᾶςθ8 οὐ 16 (]1γ15- 
ιἰδη 1186, σῇ ἃ σοπηηοῃ τηἴ0 4} Ὀ6]Ιονοτβ, δηά 
ὍΤ6 σοιημλιηϊσαίοα {ο. {Πππὶ ἰῇ 4]- {π6ὶγ βδνεγαὶ 
Ὀτγδησῆθβ. Οἡ {6 σοηΐτγυ, [Π6 δηϊϊθηξ Ο(οιημηθη- 
ἰΔΐογβ: δηά βοηθ ᾿ποάθίῃ οὔϑϑ, ἃ8 Ὦγ. 119, υπάοργ-. 
βίδηἀ 1[{ σὨΙΘΗ͂Υ οὗ (6 δἰερεγπαέξιγαί σ᾽ 5, (πΠουρ ἢ ποῖ 
0 116 ΘΧοΙ]υϑοη οὗ {Π6 σγασες οἵ {Π6 ϑρίτιῖ, βδῃοιῆ- 
σδίϊοη, δηα 41} οὐδοῦ Ὁ βϑβϑίημβ οὗ {6 οβροὶ. δὺ 
ἸΠαοάογεί : ἐδωρήσατο γὰρ ἡμῖν τοῦ θείου πνεύματος τὰ 
χαρίσματὰ, ἔδωκε τὴν ἐλπίδα τῆς ἀναστάσεως, τὰς τῆς 
ἀθανασίας ἐπαγγελίας, τὴν ὑπόσχεσιν τῆς βασιλείας τῶν 
οὐρανῶν, τὸ τῆς υἱοθεσίας ἀξίωμα. ὅ66 4130 “ΓΒΘΟΡΗΥΙ., 
ΟἾἼἾγγυ8. δηά Ρι[ιοί., 848 αἰβο 1). γι γ. - ΑἸ [818 Β6 6 Π|8 
ἴο Β6 {π6 Ὀεβ8ὲ ουαπαάδα ᾿ηἰοτριθίδιίοη. Βαΐ βοπιθ- 
ἰηρ. ἀορθηάβ ἀροῃ [Π6 86η86 ἴἰο Ὀ6 48ογ 54 ἰο-1Π8 
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ποχὶ ψογάβ ἐν τοῖς ἐπαυρανίοις ; ννὨϊοἢ ἢ848 ἰοηρ Ὀδοη 
ἃ τηδίίογ οὗ ἀδθαῖο, εὐ αἀΐμο διὸ 7μαϊοο ἰΐϊς 65εἰ. 16 
ῬὮγαβα 15 δν θη] 6]]Πρις 4]; δηὰ {Π6 αιιοβίίοη 18, 
Ψ ηδὶ 15 (Π6 βυδβίδηζίινα ἰο 6 Βιρρ 1.4} ἘΤναῖ ΠΙΔΥ͂ 
δὲ οἰ (ποῦ τόποις (ογ μέρεσι), ΟΥ χρήμασι. Τἢδ )ΟγΠΊΟΣ 
15 δΔάορίοἀ ὃν {π6 ὅ'γγ. {γα βίαιον, δηἀ ὈΥ {Π|6 ΘδγΙ 6 Γ 
τηοίζογη (οτῃμηθδηϊξδίοΓϑ, ἃ5 Οτοί., ΒοΖα, Ρ[8ς., γος, 
δῃὴὰ Ὁ ε|]15, δηά, οἵ {6 τϑσοθηΐ οὔθβ, Κορρα δηΐ 
ΟἤΪΘι8. ὍΤῆθ βθη8ό {ΠΟῪ 58] 18. {{}|8-: “ΜΙ ἢ 4} 
ΒΡ᾿ΊΓ Ὁ} Μ᾽ αβϑίηρβ, ἀπ ὰ ἰ(ἢδὲ ἢοΐ ΟἾΪγ ἴῃ γείδγθησα ἴο 
ΟἿ Ὀγοβθηίΐί βίαι ἤθσα οἡ θϑγίῃ, Ὀὰὲ αἷβ8ο 18 γοίθγθησθ 
ἴο οἱἵ' Πιΐιγα βέδίθ ἰη μθάνθη]ν Ρ]4668,᾽" 1. 6. ἐπ ἡδαυθῃ 
ἑοῦ Αηά {18 15 βιρρογίοδι ὈΥ {π6 86 οὗ {Π6 
Ρἤγαβο δὲ 1, 90. 2, 6. δπὰ 8,10. ὙΥεΐ 1{ 866 π)8 ἤθ 16 
ποΐ δριδοαθία ἰο {π6 σοπίοχί, δηα ῥγοςθϑάβ νϑγΥῪ 
Ἰδιηθὶγ. Ῥεθίδγαθ! 6 15 {π6 ᾿δζογ τηοάς οὗ Ιπἰογρτοία- 
(ἴοη, ΜΝ ]Οἢ 18 Βαρροτγίοα ὈΥ (η6 δηΐζίθηΐς δηᾶὰ τὩϑηΥ 
τησάοτῃ (ομμπηρηίαίοῦβ, 8ἃ8 ψοτοῖ. Οδβαυῦ., Ποάάεν. 
ϑοδοοίίρ., Εοβοπηι., Βαγτϊησίοη., .9485ρ18, δηἀ ΟἰΠ6Γ8, 
“5. ἠεραυοηῖν ἐλίηρα, ψ ἶἣ ὀεαυοπίψ ἤορος δῃᾶ το- 
ψαΓς ; τῃηρ8 (10 86 1ῃ6 Ψψογά5 οἵ Ποάάτγ.) ν]}ςῖ 
ἢανο ἃ πιδηϊΐδϑε γοδίϊοη δηα γϑϑρθοΐ ἴο ἤξανθῃ, δηά 
ἤανα ἃ (δη6ΠΟΥ ἴο Ηἰ ι18 ἴον 1{, δηα ἰο ἰδαδα τ ποῖ 
ἴο δθοἷς αἴογ {Π6 ϑῃ)ουιηθηῖβ οὗὁὨ {Π18 ργθβθηΐς μου] 
αι ἰο 6 σοηνογδαηΐ δθουΐ, αηά ἴο δ6 νδϊιξπιρ ἴῸΓ 
ἴΠ086 οὔἢ6 δάνθηὶν βίαια." 866 480 Βρ. Βαιτηρ- 
(οη ἃΡ. Βονγοσγ. ϑδεμοεοίίς. Γϑίεγβ ἴο ἢ18 1)188. οἡ ἐπ 6 
ἢδανθηΐυ «Ψδγυβα] θη), ὅ, 2 ἃς 8., δηά δα 8 : “Ἡργο (ἢ6 
ΑΡοβίῖθ ορροβϑθβ βρί γι] πα οἰ θϑιϊαὶ {ἢ 08 ἴο 
Ῥαρσδηΐϊϑιῃ δηὰ ΖἀΔαἰθϑη. ἴἷπ (Π6 χε] ρίοη οὗ (6 
Ηδαϊῆθηβ Ἔνοσυ {Π]ῃρ᾽ νν 85 νδῖη, δη4 ΒΑ ΨΟ ΓΙ ρ᾽ ΟἿΪΥ οἶ 
οαίογπαΐ ψοΥΒἢρ, σουά ἢοΐ ΡῥγοπΊῖβθ γοούπγχαίίοη οὗ 
τη η4, οἵ βρί για] ὈΪαβδίησθ. [ἡ (6 615 ἢ ΘΟΟΠΟΙη 
{Πθγ6 Ψψ͵ὰ8 σοϑυϑ ΠΥ ἃ ρστιοαΐῖ 806 ΓΊ ΟΥΙν, δι ΕΠ} 
λεαυεπῖψ ἐλίησν ρα νι δηιηρσ, ϑίησθ ἰῃδΐ ΜΌΓϑΠΡ 
ψγὰ8 ΟΠΙΘΗ͂ν ἰγρῖοα]." Ὀροη {πΠ6 ψΠοἷθ, {ἢ 6 56η86 18 
τηποἢ {ἢ6 βδῖη6 Οὐ οἰ Π6Γ ᾿π ογργεϊδίοη. 

4. καθὼς ἐξελέξατο ἡμᾶς ἐν αὐτῷ πρὸ καταβολῆς κόσμου. 
Ἐτοῖὰ ἤθηςα ἰο νϑγ. 14. δε ἀδία] θα (Π086 πνευματικὰ 
δῃη4 ἑπουρανία. κι ἢ ἀδοτὡν ἃ 

ΝΟΙ,. ΥἹΙ. δ 1, 
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Καθὼς ἰ8 Ξαϊὰ ἴο δ6 ἴογ καὶ γὰρ. 1 Ψψου]ά τϑηάεγ 
“ς ἔργ 80. ὙὉΤΠΐβ υ86 Κορρα ἀδβογιδέβ (ὁ ἴ[ῃ6 Αροϑιο᾽ 8 
οσυδβίοπι οὗ ππ|{1Πηρ’ ΡΟΓΙΟα8 ἴο ρογὶοάβ, διΐποῦ ὈΥ ρᾶγ- 
Εἰσὶ ρ]68 ογ 6 ῥγοῃοῦῃ γοϊδίϊνο, ΟΓΥ ὈΥ ὥσπερ καθὼς, 
ζἄο. Ἦδτγο, ᾿ηὐροά, να ᾶνα ἃ ΓΕΠΊΔΓΚΔΌΪΥ Ἰοηρ᾽ Β6ηῃ- 
ἰθΏς6, σοηδίβέηρ οἵ ἱψαῖνθ οὐ ουγίθθη νϑῦβ68. 

4, ἐξηλέξατο ἡμᾶς. Ἐοβοηπ). οὔδβογνοϑ ταί (ἢ18 
(οσῃ, {Κα {πΠ6 Ηθῦ. ὝΓΩ, “18 οἵἴἵϊοῃ ιι36α οὗ (ἢς ρστα- 
οἷοῦδ ρυγροβο ΡΥ ψῃϊοῦ αοά ἀβδοτγερα το Ὀτίηρ σε - 
(δἰ ΡΕΙβΟηΒ (0 ἰ6 ΟΠ ΓΙ βε]Δῃ το] ρίοη ; 848 1 [ἢ6 
ΟΙά ᾿Γεβίδιηθηΐ 1ἰ 18 οι ρ]ογοϑ οὗἩ {π6 οἰδοιίοη οὗ (86 
Ἡροῦτονβ ἰο δ6 {Π6 ρΡϑοι!ᾶῦ ροορίς οὗ σοά." δ66 
18. 44, 1. 9. 105,06. Τῆι Πο͵οάαγ,. οὔβογνοβ {Ππῶὶ 
{π6 Αροβίῖίθ σδηηοί θῈ ἤδθγθ υηάδεογβίοοά το ᾿πεϊπ|86 
Ἃς ρογδοπαί οἰθοίίοπ ἴο οἴθγηδὶ [Π6 οὗ ουόγῳ οὔθ οὗ 
{Π|6 1ηἀινΙ 418 ψῇο σοιῃηροβαά {Π6 σῃυγοῖ 65 οὗ (ἢ6 
ἘΡρ θβίδηβ (ογ δἰβενῆοσγα ἰο οἴδογ (Πγιβιἰδῃ 506 161165), 
Νὰϊ 566 Π|5 ἴο βρθὲὰκ οὗ ψῇοΐβ βοοίβθιθβ ἰῇ βθηθΓΑΪ, 88 
σοηβιβιίηρ οὗ βαϊηΐ8 δηὰ Ὀ6]νογβ, Ὀθοδυϑα {18 ψγ88 
1ὴ6 Ῥτθαοιηδηΐ σἢαγδοΐοσ, δὰ ἢ6 ἢδά χϑϑϑβοῇ, ἴῃ: 
τΠ6 Ἰυάρηγεοὴίΐ οἵἉ σἤδΓΙΥ, ἴο Ὀο]Ιονς {Π6 ργοδίογ ρδγὶ 
ὙΟΙΘ 506} : 1η ΨΏΙΟΪ. νίαν 6 8408 οὗ πὴ ἴῃ ρ6- 
ΠΘΓΑΙ, (μαι ψΠΘΙΠΟΓ ΤΟΥ 6 Γ ὅθ ν8 ογ (θη 65, {Π6Ὺ 
ΨΟΓΘ Τρ ὰν ὐυδοϑουμ τυ θι οἤοδθη, Ὡοΐ ΟὨΪΥ ἴο ἴῃο086 ΡΓθ- 
β86ηΐ ρΓΙνΊ]Θρο8 ΠΟ ἢ (ΠΟΥ 4}, ἃ8 ργοίββδίηρ (ἢ γί8- 
[1Δ}5, Θη]ογϑά, διι [ὁ τγϑαὶ ἢο 1685 δΔηα νοι δβίϊησ 
ἸοΓΥ.᾽ ΤῊ σγϑιηδσῖ, ίοο, οὗ 6118 δῃὰ δ]δάθ, ΤΏΔΥ 
Θβ6γνῈ δἰζθῃίοη, Ὠδι ον, (ἢδὶ “85 (6 6 ν}ν5 1π28- 
ΕΠεῦ {π4 ἢοη6 ψ6 γα οἰθοῖ δι ἱῃοιηβοῖνοβ, δηά τῆ δι 
ΟΥ 1ῃ6πὶ δἰοηβ (6 νου] ἃ νδβ8 ογοαϊθά (4 Ἐβάγσ. 6, 
δδ---59.), 1 γγὰ8 οη6 οὗ ἰἢ68 ΑΡοβι] 6 8 τηδίη οδ]θοῖβ 
(0 Γρίηονθ ἴδεβ6 ρϑγβιιδβίοῃβ δηἀ ργο) μά οθ8 οὗ ἢ 8, 
ψονι θῇ Ὀτγοϊῆγθη, δηα ἰο οἴδοι {Ποῖ δηϊῖγα υπΐοη 
Ψ] 0} (ἢ6 ΟΘη{1|68. ῬΓΙΏΟΙΡΑΙγ, ἐποσγοίοσθ, τ (Π}8 
νον, 6 δρρ᾽,68 ἴο {Π6 (ἐδηῃι6 σοηνογίβ αἱ ἰαγρο. 
{ἢ 686 ἰ6Γη8 δηΐά ἀεβοτρείοηβ ψ ΐοῖ (ῃὴ6 Ζ26ν8, 88 8 
ὩΔΙΊΟΠ, ΔΓΓΟΡΔΏΓΥ ΔρΡργορτγδίθα ἰο {Πδιηβοὶναβ." 866 
{πΠ6 ποία οη Βοηι. 11, ὅ. 

4: ἐν αὐτῷ, 1.6. Ολνὶδέ, Τῆδ ἐν ΔΒ ΘΒ ἴο (6 
ΗεὉ. 3, δορά εἰρηϊῆεβ ὅν, ἐλγοιιφὴ, οἵ (85 βοπιδ γϑῦ- 
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ἀ6γ) ὅσοι οἱ Πρό κατἀβολῆς κόσμου, ““ Ὀδίοτα {Π|6 
σγρδίϊοη οὗ ἐπ νοῦ." Τηῖθ τποίδρῇογ, 4150 ἔουηά 
1 8016 Ῥᾶ558668 οὗ {μ6 ΟΪά Τρείδιῃθηί, ρῥγοςθοήβ 
ὕροη {Π6 ΡηΠὨΙ να ποϊζίοη (ἢ8ὲ {ἢ} 6 ψοΟ"]ὰ 18 ἃ μ[δίη 
βιγίδοθ ὅ66 (ῃἢς ποίβ οὐ Μαῖίί. 18, 86. [}οσβηογ 
οἰΐ65 ἔγοπι Ῥῇ1]ο 1002. καταβολὴ γενέσεως" 645 Ο. πρὸ 
καταβολῆς κόσμου, Δῃ ἃ ΟΥΠΘΓ ρά55861685.688 δρί. [{ 18 
οὐϑογνεα ὈῪ Κορρο, {παΐ ψῃαΐονοσγ 18 ἀοηβ ἰῇ {ἢ 18 
δυϑίθη οὐ (ῃϊηρ8, 15 δα Ὀγ δὲ. Ῥ81}}, ἤθγθ δηά 6]56- 
 ἤεΓο, (ο ἤᾶνα θ66ῃ ρ]φηηοά ἔγοιῃ 84} οἰθγηϊΐγ. Αμά 
ἢ6 πῆς ἢανα αὐδοά, {πδ0 (18 Πδ5 αϑι8 }γ, 88 ἤθΓΟ, 
ἃ ῬΘΟυΪίΑΓ ΡιΙΟργθίν, βίησα ἰἴ βογνθα ἰοὸ γερυῖ {ῃ6 
αἰδγρα ὑγουρῆς δραίηϑὲ {πΠ6 Οο5ρ61 Ὀγ {Π6 {εν 18. 
ΖΘοϑ οῖβ, ἃ8 θείης 8 τηογο Ππονοῖγ, δηἀ {Πογϑίογο υῃ- 
ψΌΓ ἢν οὗ ποίϊςθ. 866 (ῇγγϑβ. δῃὰ ΤἼΘΟΡΗΨΙ. 

Βρέυτο εἶναι τηυϑί 6 ιἱπηήογείοοά ὥστε, ΟΥ εἰς τὸ, 
“«(ο {Π8 οῃα πὶ γα 5βοι !ὰ 6 μον δὶ υῃ]Δπ16- 
ΔΌΪΘ ἴῃ ἢϊ8 5ίρθι.᾽᾽ Βοβθῆῃῃ. ρδγδρῇγαβθϑθ: “" 186 
Ρυγροβα οἵ οδ] της, δηά {δε σΔΠ Πρ 156], θγ {ἢ 68 
Οοϑρεῖ, μαά {Π18 ἴῃ νίονν, τῃδί {Π086 ψῇο Βῃου]α ΟΌΘΥ 
1Π6 6Ἀ}} τηῖρῆς 8ῃϊη6 ἴῃ (6 θδαιν οὗ ἢο] Π6885 δηά 
νἱγίυ6." Ὑἢ6 ἄγ. δηά τπῸ ἀμωμ. ΚΟΡΡα σοιηραΓοβ 
ἴο ἴ86Ὲ Ηεῦ. ΘΘ ΣΡ δηὰ ΘΟ ΓΙ, 828. ἴῃ Ερῆῇ. ὅ, 27. 
(οἹ. 1,42. Τῆα δηζθηΐ8, πβονόνογ, ΠΏ (1 {π10Κ) 
ὉΠ ἀογβίδηα {Π6 ἔογηιογ οἵ 8ἰοδαϊαβϑίηθϑβ δηα ρεγὶέν 
7) αἕᾳο; δπὰ {Π6 ἰαἰΐθγ, οἱ ριεγιὶῳ οΓΓ πιογαίβι Απὰ 
ΟΡΡ6 δοκηονυ]εῖρας, {π8ῖ (ἢ6 ραββαᾶρα 18 ἴο Ὀ6 Γ6- 

ογγθα, ἢοΐ 80 τῇ οἢ ἰο (ἢ δέυαγ οὗ νἱτίι16, 48 ἴο [ἢ 6 
αἰ ΏΠΥ οὗὨἨ Ομ γί βιίδηβ, 88 Ὀθίηρ ρεγβοηῆβ ἡ ἤοῃῃ σά 
ἐγοαές ἃ5 Ἰηηοσθηί δηά εἶθαγ ἴο ἰϊπηβ6} . δὸ (δὲ ιἴ 
σοὔλθα ἰο {ἢ 6 β81η6 {ΠῚ ΠΩ 85 [π6 Ὀοίηρ 7μδέ βοα ὀϑίογ δ᾽ 
Οοά, δ΄ ἐχργοββίοη οἰβενῆθγα υδ6α Ὀν {Π|6. ΑΡοβίῖβ. 
Ηδρδῆσο {6 «δαὐάϊιίοη κατενώπιον αὐτοῦ, ὯΌ, 15 ἦἠῇδ 
)γιδρπιομέ. Βυὶ {ῃ18 4180 σγγιθ8 ψ ἢ 11 ἃ ποίϊοη οὗ 
δεπιίπεηοες ἀπὰ ἐνμέδ, 86 Ορροβθά ἰο τῇδ γα ἡψροογί- 
ἐϊεαΐ ατιὰ ῬΠατγιβαῖοδὶ ἢ ΟἿ 1Π 688. 

4. ἐν ἀγάπῃ. ΤθοβΒ6 ψογάβ ἃγὰ, ὈΥ (6 δηίἰθηΐ, 
Οοιπθηιδίοιϑ, ἰκθη ψ ἢ (ἢ 6 νοῦβ6 ο] ον ηρ. Αμᾶ 
{18 15 δρργονδά ὈΥ {6 τηοϑὲ θιηϊπθηΐς τηοάσγῃ (τί- 
εἰο5, ὙΠῸ στϑηάδγ: “' ρῖῸ 510 ἰἢ ΠΟΘ 8ΔηΊΟΓΟ," Υοῖ 

ὧν ἃ 
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{Π|6Γ6 866π|8 βοιῃθί ηρ ἀν ιναγὰ ἴῃ ἀπἰτηρ (ἢ 6 σψογὰ 
Ψ ΙΓ προορίσας. Κορρα δοκηονιθάρεβθ ἰῃαΐ ἴῈ ἸΠΔΥ͂ 
δ6 ἰακοη ψ ἢ ἐξελέξατος Απηάὰ τ 8 β6θη8 ἴο 6 ἃ 
τα πδίαγαὶ σοηβίγυςτἰίοη. [ησρ64, {Π6ΓΘ6 85 Ὠοΐ ΔΏΥ 
{Πρ πηογα ἰγοχυθηῖ ἴῃ ὅι1. Ρδὺυὶ (ἢΔῃ ἰΓδηϑροβί(Ιοη. 
ϑοιηθ, 88 Βοβϑητ., ηοΐ δἰἰθηαϊηρ ἴο {Π18, Αβ5!ρὮ ἃ5 [ἢ 6 
86η86 : “οὔ οὕϊονε ἰο οὐ ἴον [8 ροοάῃεβ8, δηά 
ΒορΘ6 οἵ 15 γενδγα 8." ᾿ 

δ. προορίσας ἡμᾶς εἰς υἱοθεσίαν διὰ ᾽[ησοῦ Χ. εἰς αὐτὸν, 
κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος αὐτοῦ. Κορρο {πη Κ58 
προορίσας ἧ, ε- υ. εἰς αὐτὸν ἰ5Β δαιυ!ναίοηϊ ἴο ἴΠ6 ΗδΕΡ. 
ὍΤΙ ΓΎΌΝ ὝΠΩ, (αὐγ. προορίσας εἰσποιήσασθαι ἡμᾶς 
τέκνα αὐτοῦ [ἶ 5ῃουϊὰ ρῥγοΐεσ προ. υἱοθετεῖν ἡμᾶς 
ὑτῷ, βίῃσθ εἰς αὐτὸν 18 Ρυΐ ἴοΓ αὐτῴ (ΠΚ6 {Π6 ΗΒΘΡ. 
Ὁ): 88 ἴῃ (ὉΪ. 1, Φ0. Διὰ Ἶ. Χ,., ὃν πιεαης οἵ; 
ἐλγοιρσῆ. 8ο ΤὨΘορΡΗγ.; ὁ δὲ πατὴρ προώρισεν ὁ 
δὲ Χριστὸς προσήγαγεν ἡμᾶς. ὅ66 οπι. 11], 86. 
ΗδΘῦ. Φ, 10. 

Τῇ!15 αὐἀορέϊοη οΓ᾽ Οοἀ νγἃ5 Δ Ἔχργθϑϑίοῃ σοι ΠΟ ΪΥ 
864 Ὀγ {π6 768 ἰο ἀθηοίῖα {π6ὶγ ἡδιϊοηδὶ ᾿γιν! 6 ρ68, 
8ἃ5 Ὀδίηρς, ΘΒρθοα! ν υπϊϊοά ἰο αοα. (ὅςεβ οαι. 9, 
" ἃ 8.) Βυῖὲ 1 νὰ8 ΨΠΠ ΠΟΘ ὈΓΟΡΓΙΘΙΥ ΔρρΡ δα ἴο 
ἀδηοία ἐδαΐῖ γοϊδίίοη ἴῃ ψ ἢ] οῦ ΟὨγβϑίίδηϑ βἰδηα ἰὸ 
Οοὐ. (ὅ6δ6 ἔοπι. 8, 28.) ον ἔσθ Ἰηΐογιμδίίοη 
οἡ {Π15 δυυδ)]δοί 1 πγιιϑῖ ΓΟΐΘΓ ΠΥ γοϑθγβ ἴο (Π6 6χ- 
σα] δηΐ ποία8 οὐὗἩ ΥΌΥ, [οοῖο, 8δὴηά Μδοκη. 

Οη [Π6 προορίσας ἰἃ 18 Γαιηατκοὰ Ὀγ Οτοί. {μα 
(ἤδγα 15 1ἢ [ἢ]18, 4510 4}} οἰδσβ οἵ (ἢ 6 Ὠινηο ἄδογθοβ, 
8 ἰΚιηρ ἴογ ργδηϊοα (δὲ ψα ἀο ουὔν ρϑγί. 

[ἡ {Π6 Ῥῆγαδβθ κατὰ τὴν εὐδοκίαν τοῦ θελήματος 16 γα 
158 ἃ βοτί οἵ μϑηάϊ 18 ἴῸΓ ““ δοοογάϊηρ ἰο ἢϊ5 Ν1| ἀπά 
βοοά ροαβιγε.᾽" ΒΒ οβθηπι. ΓΘΠΑΘΓΒ: “ ῥγὸ θθῃθνοΐο 
810 σΟΠ81110.᾽ ΤΠ ΘΧΡΓΘββίοη 18 ἃ ΟΤῪ βἰρηϊδοδηΐ 
ΟΠ6, δηᾷ 15 ΜῈ]] ρδσγαρῆγαθβθα ὈὉγῪ “ΤΠ ΠΘΟΡΥ]. ; θέλων 
καὶ σφόδρα βουλόμενος, καὶ ἐπιθυμών. Απά Αὔὐουπιρη. 
ΤΟΙΏΔΓΚΘ : εὐδοκίαν γὰρ τὴν ἐπ᾽ εὐεργεσίᾳ βούλησιν ἔθος 
τῇ Θείᾳ καλεῖν γραφῇ. 

[18 ορϑογνθὰ ὃν ατοί., ἰδὲ 1 1ἰ 5ῃοι ἃ 6 αεκδά 
ιοὴν Οοα ᾿πιρατῖοα δυσοῇ ὈΘΏΘΗΪΒ ἴο (Π6 τηθη οὗ {πὲ 
εἶπηθ, {π6 δῆβυνοὺ 15, θθοθιιβα 1 ρίθαδσοά πἴπι. “4. 5881} 
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ἣξ ποὶ ἀο ψῆδὲ 6 ψ1}} ψ τ 8. οσσῃ ὁ (868 Μαιὶ, 
90, 1δὅ., δΔηὰ ἤοῃ. 9, 15.) ΤΠ ΜΈ 15. υϑοὰ ὃν 
ΑΡδγθδη6] οη 18. ὅ8, 10. ταβρεοίίηρ ἴῃ 086 ἀδοσθβθβ οὗ 
ν Π]οἢ τὸ Κηον ποῖ (Π6 σαυ86. 80 ϑοινι8 οἡ ΊΓΡ. 
Ζ Ἐπ. 1,. 8. Οὐυοιϊοδουηαια τγαίϊο ναὶ ᾿υαϊοϊαπη Ποη 
Δρραγοί, δὲο υἱδιίηι ἸΠ τ ΓΡΟΠ (υΓ. 

6. εἰς ἔπαινον δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ, 1. 6. (ὉΥ ἃ 
Ἡδθτδίβη), “ ἴο {πΠ6 ρῥταῖβα οἵ ἢ]5 σ᾽ουίουϑ ργᾶςβ, (ἢδι 

. ἢϊ5. ρ]οτίουβ στᾶσα βῃοι]ὰ Ὀ6 ρῥτγαϊβθα." ὙὩΤῆυβ, ἴῃ 
- Ηρῦγσον, {πῸ νψογάβ ΓΝΟΙ ὙΩ δηὰ ὙΠ ἅγὸ Ἰοϊηϑά 
ἴο ΠϑΠ168 οὗ νἱγίιι65 ἴο δίρην {πο ]τ νὰ6, 8.666 (1485 
ΡΠ]. ὅδδογ. (Κορρβ.) (ὐτοῖ. γϑιμασκβ παῖ εἰς ἤδγθ 
ἀρηοΐθ8, ποὶ λεμὴ (αὐ ᾿οαβϑὲ ποῖ ῥγιηᾶγῪ 6πα), δθιυΐ 
ΤΘΓΕΙΥ βοιποίβίηρ σοπδεφμοπέ, οὐ ψπαΐ 1ἴ 18 Ἰυϑῖ ν᾽ 6 
ΒΏου]α τοίυγη ἰο οὐ ἴον βιιοῇ 4 Ὀθηθηῆϊ : ΟΣ, 1ἢ- 
ἦδθθ4, οδὴ χα ἀο ΔΩΥ {πιηρ' ΠΊΟΓΕ 8ι}1{40]6 [0 οὔτ 
Ὠδίυγα, Δη4 τοΓα ρ]θαβίηρ ἰο αὐ. [{18 Ὀδδαῖ- 
ἔν οὐβογνεα Ὁν ΤΠεορν].: ἡ γὰρ τῆς ἐνεργεσίας 
ὑπερβολὴ καὶ τῶν ἀχαρίστων τὰς γλώττας εἰς εὐχαρισ- 
τιαν Κινει. . ᾿ 

6. ἐν ἣ ἐχαρίτωσεν ἡμᾶς ἐν τῷ ἡγαπημένω. ΤΠ νοτῦ 
χαριτόω (ἔτοπι χάρις, ἃ βανοιν, οὐ δοποί) βιρη δ “ ἴο 
Ὀαβίον ἃ ἔδνουγ, ἴο ὈΘηθῆ" (ἢ ψ Ὠ]οἢ ΚορρΡο οοαι- 
ῬΆΓΘΒ 51Π|118 ΤΌΓΠῚΒ ἴῃ οις). ΕῸν (818 {π6 (Ἰαββίοδὶ 
ὙΓΙΓΘΓΒ 186 ποιεῖσθαι ΟΓ παρέχειν χάριν. Αἴ ἢ τηυβί θ6 
πη ἀαγβϑίοοα χάριτι. Νοιίδίηρ' 15 τηογα ἔγοαυδηΐ, Ὀο(ἢ 
1ὴ Ηοῦτον δηά Οτροκ, ἤδη (6 υηΐϊοηῃ οὗ 4 νοῦ 
ΨἸ 115 οορηδία πουη. Ἔν ἣ, “ αιὰ ἀυςσίυ5." ΚΟρρδΘ 
ΠΟΙΏΡΑΓΟΒ ἃ 5|Π|118Γ 86 οὗἩ 16 ΗδεΡ. ἹΠ δῃὰ ἸΣΠ ἴο 
ἀπδΐ οἵ χάρις ἀῃα χαριτόω. Ἐν τῷ ἡγαπημένω.. Βο- 
Β6ΠΠ). σουραγοϑ ἰἢ6 Ηρ. ὙΥΤΣ, ὃν πιδαδ ψ' ἃηα 
ῥεσαιιϑὸ ο΄. Τῇ τῴ ἡγαπημένῳ ΚοΟρρδ σοηβίογβ 88 
δαυϊναϊοηϊ ἴο “{Π6 ΟἾΪΥ Ὀεροίζοῃ βοη. ἀπά εξ ([ 

5 Ἐὸν (πἷ8 (πουρθς Οτοῖ. βϑδῖιϑ ἴο ἕδνα Ὀδθ ἱπᾷεθῖοα ἴο ΟὨ 9.» 
ὙΠ0 ΤΕΙΒΓΚΕ : “’ )οε8 (οά, ἰἤεη, δἷτὰ δ δϑίοιῃυ ὃ ΒΥ τῸ τηθβῃ8. 
Τῆνα ϑαργεια Βοίηρ, οδἢ νϑηῖϊ ποιῃίηρ ς Ὀαϊ Ηδ νυῖβῆεϑβ ἴο Ὀ6 ρἰοτὶ- 
᾿δοά ὈΥ υϑ, {παῖ τῦε. τῆδυ ἴοτα Ὠΐωι ἴἢ6 π)οῦγθ.0 ΕῸΓΣ π6 το ΠΟ] 8 ἴῃ 
᾿αὐτοϊγαϊοη Ὀοηοῖθ ἀοηα υπηϊΐο Ὠϊπι, νν1}} Ὀ6 δἰυαϊοι5 ηοῖ ἴο οδεηά 
6 Ὀεποΐδοϊζον, δηὰ 45 οἴϊζδη 848 ἣδ γαεηγο)θοῦδ ἢϊ8 ὈΘΏΘΗ͂ϊθ, {Π6 ΣΏΟΓΟ 
Δ} πα ἴονς δἰπὶ {πᾶ σοπίεγτεα (ἢ 6π}.᾿" 
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ἐδ ῖηκ τ] γ} δυρροθοθ ὑπαὶ {π6 Αροϑβιῖα δὰ γοραγά 
το τπ6 ψογαβ οὗ ἰῃ6 νοις ἔσοπι ἢφάνϑῃ, σοοοσγάρά δἱ 
ἽΜααιι. 8. 17. 

. ἐν ὦ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν---παραπτωμάτων, 
“τῇγουσῃ ΨῃοΠπΊ 6 ροββ688," ΟΥ “" ἴο ΠΟΙ ΝΘ ΟἾΤΘ, 
[Π6 τεαοιηρίίοῃ (ργοσῦγεα) Ὀγ [γ"18 Ὀ]οοά." Οη ἀπο- 
λυτρ. 886 [6 ὨοΐΘ οἡ Βοιῃ. 8, 44. [1 8, ᾿πἀ 664, 
ἐχρίδἰποά ὈγΥ ψίδί {Ό]]}ονν8 : τὴν ἄφεσιν τῶν ἀμαρτη- 
μάτων. ΚΟορρδ τϑηλαγκο {Ππδὲ, ὈΥ [6 πιθπίίοη οἵ ἢ15 
δίοοα, τὰ 15 Οἰθὰγ {πᾶὶ ἴπΠ6 Αροϑβι8 δὰ γεοΐεγεηςσα ἴο 
(Π6 οχρίδιίοη δηἀ δἰοῃμδαιθηΐ ργοσυγθα Ὀγ {16 ὈΪΟΟΥ 
ἀοβδίῃ οὗ Οῃγιϑί. Παραπτ. 15 ἃ ρθποιαὶ ἰθγηὶ ἀδηοῖ- 
ἱηρ οἴδῃοθβ οἵ δνϑῦΥ Κιπά, ψῃθῖθογ Ὠδίηουβ, οὗ 
νϑηΐα]. ὅ66 δοῇϊθυβ. [κ6χ. δηι Τγοηηηι. 

ἢ". κατὰ τὸν πλοῦτον τῆς χάριτος. Ἦοτο, Κορρε 
οὔβοῦνοϑ, ἰ8 Δηοῖποῦ ἩρΌγδι8Π), 8ἃ8 δἵ νϑσ. 6., ἴογ, 
“16 πηοβὲ ἔγθα δπὰ ᾿ἴδθγαὶ σγδοθ." (Οοιηρᾶγο Βοπι. 
ῷ, 7.9, 28. (οἱ. ῷ, ᾧ. ΤΙ 5, Βονανου, 15 ἡοϊσοηῆηρά 
ἴο 1Π6 δοΓγιρίυγδ! τγίῖοσθ. ὙΠὺ5 10 ὀοσουγδ ἰη Α]- 
οἸρῆγ. Ερ. 1, 1. πλοῦτον ἀγαθῶν ἔδειξεν. 

8. ἧς ἐπερίσσευσεν, ἴον ἢ, ΟΥ ἦν, ὉΥ 4 σοπῃηπιοη Οτο- 
οἶ8πι. [ἢ περισσ. θ6 ἤθτα ἴβκθη ἴῃ ἃ Ὠδυῖϊοῦ 8686, 
6 πιυϑῖί σοηδίγυθ (πυ5: “ἴῃ ν]ιΐίοῃ αοὐ διαιὴ 
ονποοα ἢἰ5 δριπάδηϊ ροοάηῃθδ8β8β ἰοννδγὰβ 118: 1 Ἰἢ 
ΔΏ δείϊνα, {Π08 : ““ψὨΙΟΪ 6 Π81} ἀουπἀδη ΠΥ Ὁ8- 
ϑίονψοα Ὀροῆ 115: 1η ΜἝσοἢ οα86 εἷς ἡμῖν Ψ|} δ6 ἔὸγ 
ἡμῖν, Κα τη8 ΗΘΡ. ΝᾺ (ορρβϑ.) 1 ργοίογ πε ἐαέξεγ 
τηοἄθ, ΜὨϊσἢ 15 σοηῆγπηθα ὈΥ 1Π6 δης6ηῖ8. δὸ (ἢ τγγΒ. 
δηἀ ΤΠΘΟΡΠΉν].: ἐξέχεεν ἀφθόνως. Ὑδαοάοτγεϊς εἶἷθ- 
ΒΑΏΓΥ ργαρΓΔ888 {{|8 : ἀναβλύϑει γὰρ τὰς τοῦ ἐλέους 
πηγὰς, καὶ τούτοις ἡμᾶς περικλύξει τοῖς ῥεύμασιν. Ῥεῖ- 
ΠᾺΡΒ ἢ6 ἢδά 1η τηϊηά, 5. 84, 6., ἴῃ (ἴδ σρίγιέμαί, 
δηΐ (1 τἘπ1ηΚ) ἐγὼ βΒ6η86, ἴῃ ψ ἢ σῇ ἰΐ ἢδ88 6 θη ᾿ηϊοι- 
Ῥτεοϊθα ΡΥ [Π6 ρίοιιΒ ΒΡ. Ηοτγῃδ. 

8. ἐν πάσῃ σοφία καὶ φρονήσει. [ί 6 ηοΐ ἀρτγοοὰ 
ὙΠ οίΠ6Γ [Π686 ψογιβ ἀγα (ο Ὀ8 ἰδκαὴ νἱτἢ τΠ6 ῥΓδ- 
Ἑσααΐηρ, (48 ἐπερισσεύσεν), οὐ “ἢ (Π6 [0] ον ηρ πογάϑ, 
(48 γνωρίσας.) Ιἡ {Π6 ΟΡ ΠΙΟΡ σα86, [6 ἃγθ δχ- 
Ρἰαϊμθὰ ὈγῪ Κορρα δηὰ οβθηι. : “" βαρί δηἰβαί πιο 
ςοηδι}ο;" ψΠἢ ἃ τοΐθγθησο ίο Ουά : οἵ, 845 γοίογεεά 
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ἴο᾽ τῶθη, ““ ΡῈ οΟἸΩΠΙβΟΏδη) βαρίοηἰίδια." Βυὲ {{|8 
866 8 ΒΟΙΠΒΨ ὮΙ Ὠδτβῇ ; δηὰ 1 φραηηοί Ὀυ ἄρταο ὙΠ 
ὙΠΘορἢγΥ]}., Φδγοπηθ, δπαὰ βοιηθ οἴποῦ δηζίθηὶ Οοιῃ- 

πτηθηΐβίογβ, 8η6, οὗ (ἢ6 τηοάφγηβ, (γι 6580., ψῆο ιτηΐΐο 
1Π6 νογά8 νη (6 7οἐοιυϊπρ. ὙΒοορἤγ!. 6 }} ρχι 
Ρουηάβ [δι8 : τουτέστι, τὴν χάριν ἐξέχειν εἰς ἡμᾶο, 
ὥστε σοφοὺς καὶ φρονίμους ποιήσας, γνωρίσαι ἡμῖν τὸ μυσ- 
τήριον, τὸ ἐν πάσῃ φρονήσει καὶ σοφίᾳ, τουτέστι, τὸ πάσηξβ 
σοφίας γέμον καὶ ᾧρονήσεως. ὙΠΙΓ(ΌΥ ἢδ8 ΘΓ 8 ΝΘΡΥ͂ 
ΤηΔϑίουΥῪ δηηοίαίίοη, ΨΏΙΟΝ ἀδβογνοθ 8Πη δἰΐθηςνο 
Ῥογυϑαὶ. , 

9. μυστήριον τοῦ θελήματος, ““ ταὶ ν}}}] ψῆηϊοῖ Παὰ 
Ῥδοη δἰ Πογίο Ἰδϊά ὑρ 1ῃ {Π6 τηϊηᾶ οὗ αοά, δηά ϊά- 
ἄδθῃ ἔγοῃ) πιθῆ (8ε6 Βοηι. 11, 96., Δηα {Π6 ποίο) ;᾽; 
Πδηηοΐν, {Παῦ σουη86] οἵ αοὐ ἴον {Π6 βαϊνδίίοη οὗ 
Ώ6η ὃν ΟἰὨτγὶβί, νοῦ ψὰϑ Προγνίουβ ἰο δυϊηδη 
Κηον]θάρο, 88 θθίηρ απδιίδι 4 Ὁ]6 ὈῪ {Π6 σοίηραβ85 οὗ 
ὨδίυγΓαϊ γα] ρίοη (σοιηραγὸ Βοηι. 16, 25. (ο].1, 46.) ; 
ΔΎ, ΔΒ δνϑῇ ποῖ ΣΓΟΣ Κπονῃ ἴο {Π6 δηρεῖϑ. 
566 1 Ῥεῖ. 1,12. (Κορρε δηὰά Βοβθῃῆῃ).) ὅδε 5. ἢ]. 
Ιχ., οὐ 74 }}}8 Ο(ἷαν. ἴἢ ν. μυστήριον. Γνωρίϑειν ΔΏ- 
ΒΟΓΒ (0 (Π6 Ηδσργ. ὙΠ. Οἡ ἀποκαλύστειν 5866 
τοιΏΠΙ. 

9. κατὰ τὴν εὐδοκίαν αὐτοῦ, ““ ΟΥ̓ 8 ροοά ρῥ]δαβυγο. 
ἫΝν προέθετο ἐν αὐτῷ. [Ιῃ [ἢ18, Κορρθ 8πηὰ Ἐοβθῃπι. 
ΓΟΙΠΔΙΚ, ἢ0 ΠΠΟΓΘ 185 1ηἰρησρα ἐπ 8 ᾿ψἢδ 18 σοηἰδἰηθὰ 
ἴη {Π6 αὐτοῦ. Βυΐ {[}18 18 ἃ ΒΙΟν ΠΥ ΨΑΥ οὗ ψγαρρίηρ; 
ὋΡ πιαίζετβ. Τῇ ἴογοθ οὗ [ῃ6 ννογα5 ἢδ8 Ὀδθη Ὀοίϊοσ 
Ῥοϊηίοά οι ὈΥ {π6 δητίθηΐ (Οὐτητηθηίδίοτβ.Ό. Τιι8 
ΠΒΘΟΡΕΝΣΙ.: ἐποίησε δὲ τοῦτο καθὼς ἤθελε, καὶ καθὼς 
προέθετο καὶ προώρισεν ἐν αὐτῷ, τῷ Χριστῷ δηλαδὴ. 

1015 νοσὺ ἀουθι} νῃοίπογ {ποῦ ὈΘ, 88 ΟΠ ΔΏΘΪΟΣ 
Δ Μδοκη. {10 Κ, ΔΩΥ δ᾽ υϑίοῃ ἰο ἴἢ6 Ηδδίῆθῃ 
ΤΥ ΒίΘ6ΓΙΘ8. 

10. εἰς οἰκονομίαν τοῦ πληρώματος τῶν χαιρῶν, ἀνακε- 
Φαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐντῷ Χ, ὙΠοβα ψοΓγὰβ Βῆανν 
τοὐαΐ ν8 ἰπαὶ ροοα ρΙδδβιιγα 8Δηα ριγροβθ. Ὑοΐ (6 
ἢ ΓΑΒΘΟΙΪΟΡῪ 5 Πδιβἢ, δηὰ ρεσῇδρ8 Ἠερταῖς. Εἰο, 
ΟΜ ΙΟὮ ΒΏΒΨΟΙΓΒ [0 2, ἀδῃηοίοβ ρμῦγροδθ. ΤὮΘ 586Ώ86, 
ΜΠ ἰοἢ 18 ΓΟΠαΘΓΘα βοιηθνμδί οὈδοιυγα ὈΥ͂ ἴοο στοδί 



δὲθ ἘΡΜΈΒΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, ἔ᾿ 

τον, τὴᾶγ ἴν6 ᾿ἰόγα}!} Υ Ἔχργοβϑοᾶ {π|5: “ Απὰ {ἰῆὲ 
γνγ8 460Πη6 υπΐο {86 ἀἰδρίανιηρ οὔ {15 ρίδπ οὗ γοάθιῃρ- 
110, δ [Π6 σοιῃρ!οίίοη οὗὨ {ἰπη6, δ {|| δρροϊηϊοά 
{1π16. Οἰκονομία, ρίαη, αἱδροηδαξίϊοη. “ΤὨΘΟΡΏὮΥ!. 
δχρίδίη9, εἰς διοίκησιν, καὶ κατάστασιν τοῦ. π. τ΄ Κ. 
Εατοὶ. τη άογβ: “ [άἀθο ἢος Πουϑ ροηὲδ 86 γεϊθοζγαῖ, 
πἴ δι. ἀδιηι (ΘΕ ΡΟΓα 1ἃΔ ρυθ]οᾶγεῖ ἀἸβραγι! γοΐηυς 
λὴ Φυάώφοοβ εὲ Οδυῖθϑ. Απα ἢδ τϑιλδυκβ: “ Ἐβί 81- 
τη πτυἀο βυπιρίδ ἃ Δ ΠΉ}1ἃ, ἰῺ αὐὰ ραίον ἔδη]} 145, δὺξ 
αἰϊη}}8. 6}05.] οοο, 6χ ςο] ἃ ἀδμγοιηρία ἀϊπιθηδα ἀδὶ 
Βίηρ}} 118. ΚΟΡρΡδ οἰΐ68 8 5:0} }}8Γ τι56 οἵ οἰκονομία ἔγοταῃ 
Ἰρηδῖ. δὰ Ερ]ν. 18. ᾿[ησοῦς ἐκυοῷφορήθη ὑπὸ Μάριας, κατ᾽ 
οἰκονομίαν Θεοῦ. Αῃὰ Βδρθοὶ 88 δἀἀποδά 531Π}}}8Γ 
ὈΧΔΙΏΡΙ65 ἕγοια Ῥοΐνρ. Οπ πλήρωμα τοῦ χρόναυ 866 
{86 ποίρ οη Οδὶ. 4, 4. 

10. ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χ. ἜΠΙ5 
νοῦ ἀδρβϑηάβ τπροῃ εἰς, ψ Πἰσἢ τηυβὲ 6 τεροαϊθα ἔτοϊω 
1Π6 ργφοδαϊηρ οἶδι86. Οη (6 βθη86 οἵ ἀνακεφαλαιώ- 
σασϑαι τὰ πάντα (οτηπδηΐδίοιβ ΔΓα ηοΐ ἀρτοϑά. (ὑετ- 
ἰαΐη 10 15 τῃαΐ τὰ πάντα 185 Ραΐ, ὈῪῚ δὴ Ἰάἀϊοπη ἔλα Πὰν 
ἴο δί. δὰ] δῃηά δνεγῪ ροοα ψυῖου ; ὉΓ τοὺς πάντας 
᾿Ανακεῷαλ, ΒσὈ 68 ἴο Ὀτίηρ ἀρζαῖίη ὑπᾶάθγ ομα Βοδὰ 
(κεῷ.); ψῃϊοἢ ΠῊΡ]165 {Πεῖγ Ὀδῖηρ τουρσῇῃξ ἱπῖο ομβ 
οσίοίγ. Τίιθ θόβὲ (ὐοπι πλθηϊδίοῦϑ Δγὸ ἀρτοθα [ῃαΐ ὈΥ͂ 
τὰ πάντα ἅτ6 τηρδῃΐ Ὀοΐῃ 68 δηᾶ (σθηΐ]α8. ὅὸ ἴῃ 
8. ῬΑΓΔ1οἱ ραββᾶρδ οἵ (οἱ. 1, 20., ΟΠ τὲ (νο 18 ἤΘΓῸ 
πίραηῦ ὈΥ ἐλε ἠεαά) 18 βϑ8:14 ἀποκατάλλαξαι τὰ πάντα 
εἰς αὐτὸν. ὅδ66 41580 Οἢγγυβ8. Βυῖ τῃ6 Αροβέ]8 δα ἀς 
βοιηθιῃίηρ ἔὈγίἤ ΘΓ, ἡδπιοὶν, {πῶς (οὐ ἤδίἢ ποῖ ΟὨΪΥ 
ἢ υπιτοὰ 41} πδίοῦβ οἡ φαγί υὑπάϑγ ομϑ ᾿Ἰρδ΄, υΐ 
αἶ5ο μπιοα τὴ τἤσδιὰ (ἢ 6 ἀοδέδ ο΄ λεαυεη, [6 δηρεῖς 
λπ δάνθῃ ([ὉΓ 8οὸ 6 Ὀθδὲ (οπηηιοηίδίοσβ, δηζθηΐ 
δηά πιοάογῃ, ἜἽσρίϑίῃ ἐμ 6 τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς), Ἐ Μ80Ο 

-' ϑοηια ἤσν,, ἰπἀεεὰ, 486 Ἠδιηπιοηὰ, Ὡμοοῖο, ϑοϊποειϊίρεη, Ἀοεΐη., 
ἜΚορρα, δηὰ δϑ}δ]ειιδ., γοΐεσ {86 ἐπουρ. ἴο (ἢ6 Φ6ν 8} παϊΐο ; 88 ἴῃ 
1λικθ 41, 16., ΌΥ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν τὰ εἰ η Πεά (Πα εν δι 
ΤΌΪοτβ. Αμλ)άὰ 1Π6} 8630 δρρεὰϊ ἴο Ηοῦ. 1Φ, 25--428. Βυῖϊ ἴ[ἢοδθ6 ρᾶ8- 
886,88 8418 ([ {ἢ]1Κ}) οἴ δποῖῃεσ ἡδίιγο. ἼΠοΓῈ 18 δυγεὶγ ΠΟ οσσαβίοη [0 
,ἀενίδῖο ἔσοτὰ {Π6 δηϊοηΐ δηα οομητηο ἱῃιεγργείδίομ, νυν] ἢ ἰδ [ᾺΓ 
τθοΐς πφίυγαί, Δ εαυδ!ν ᾿π 0168 [ἢ υπΐοη οὗἁὨ 7ενν5 δῃᾷ (φηί]αι. 



ΒΡΗΈΒΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1: ὅψὶ 

ἜΓα σ᾽ ἰοα {πῸ ὡρρὲν ζαπιϊΐν, (οά 5 ξαηιϊῳ ἐπὶ λδαυεῃ. 
ΟὐὐΙΏΡΑΓΘ ἰηΐγα νϑγ. 21. Δη4 8, 156. [1 ἰβ ψ6}] οὔ- 
Βοῖνεα γ ΓΠΘΟΡὮΥΪ. (ἔγοπὶ (ἢ γυ8.), {πὲ (ἢ 6 Ποαν θην 
δηἀ {π6 φαγί] ν δα θ6Θῃ 3ρΡ110 Δῃ ἃ βεραγαϊθά, δηὰ μά 
ηοΐ οὴ6 ἢρβά. ΕῸν (δουρὶ). ἴῃ σοδβρϑοΐ οἵ ογοϑδίίοῃ, 
1 γα Ψ88 οὔθ (ὐοά ονοῦ ἃ]}; γοεῖ 1 γεϑρβοΐ οἵ υηΐοῃ, 
{Ππ 6 Γ6 νγὰ8 ποῖ. Τῇ Βδίῃογ ἐπογοΐογα ἀδίθγηηθά ἴο 
πη106 (ἢ 6 ὨρΑνΘΏΪΥ δηά {116 δαγί ἢ] γ, 1. 6. ἴο ρας 6 οῃ δ 
ρα ονϑγ 8}} ; θανθὴ (ἢ γιβί ; Ὡδιῃεὶγ, ονοὸσ [6 αῃσοἰς 
ὈΥ δῖ8 ᾿Ἰποοῦρογθϑὶ, ΟΥῸΓ ππθη Δοσογάϊηρ᾽ ἰο 8 ἰΠσΆΓ- 
Ὠδία Ὠδίῃγθ. Τῇῃς ἀνακεῷ. ΓΠΘΟΡΗΥ]. γ᾽ 6}1 Ἔχ δι ηΒ 
ΜΊ ἢ 4 γοίθσθησα ἰοὸ [ῃ6 οἰκονομία 1υϑὺ Ὀδίοτα, {ἢ : 
᾿ἀνεκεφαλαιώσατο ὁ Πατὴρ, τουτέστι, συνέτεμνε τὰ διὰ 
μακροῦ χρόνου οἰκονομούμενα, λόγον συντελῶν καὶ συντέ 
ἥθβιδι ἸϑΑΙμα Νὴ βος Π)οάάγ. ΤῊΙ8 τα οτρίρια οΝς 
15. ΔΌΪΥ ἀοίβηαεά δηά 1ὰ8ἰταίοα ὈΥ Νορβ8β6]ῖ. Ργοὶ. ρ. 
.186 5664. ' 

11. ἐν ᾧ καὶ ἐκληρωθημεν. ΤὨ18 15 (1 1810) ἃ τα- 
!:π|ρύοη οἵ {Π6 σοηδίγισ!οη ἂῖ νοσ. 7. ἐν ᾧ ἔχομεν, 
ὅς. ; Ψ6Γ.10 ἃ 11. ὈδΙης, ἴἢ 80616 ἄερταο, ραγϑηϊῃριὶ- 
οδ]. ΤῊ ΘΡδῃδ]6 818 ΠΏ ΔΥ Β6 {Π118 ΕΧΡΓΕαβ86α: “ΒΥ 
Πῖπὶ (1 880.) ἱβγουρῃ ν μοι 6 πᾶνα αἰοίἐ δα ἴο υ.8 {Π|8 
Ὀεποῆϊ, ανθη (ἢ6 ἴορα οὗ οἴθγηδὶ Ὠρρίη 655." ϑδαοῇ, 
Ι σοποοῖνα, 18 (ἢ6 ἔτι! 6 86η86 οἵ ἐκληρ.» Ψν ὨΙΟἢ ν ΓΡ, ἰἢ 
ἴῃς δεῖνα οὐ τ] 4416 νοἱςο, 83 η168 ἐο οοη δ᾽, δεδίοιυ 
Ροη ; δηὰ ἴῃ ἴπ6 ραϑβίνο, ἴο λαῦο δοδίοισοα ἩΡΟῊ υ.8, 
ἰο ἢᾶνα αἰξοέίε ἴο υ8. [1 18 ορϑεινθά ὈΥῪ Κορρο, 
ἴδαῖ κληροῦσθαι εἰς" τι 18. Θαιιϊναίοης ἴο αξιοῦσθαι του 
εἶναι τι, Δηα (δὲ {πΠ6 ποίϊοη οἵ ἐοέ 15 ποΐ ἰο Ὀ6 ἀνοῖὶε 
ὕροη. Τῆυ5 (Π6 44..5) προσκληροῦσθαι δἰ 17, 4. 18 
οηυϊναίοηϊ ἴο προαστυγχάνειν. 1{ τπογα 6 ΔΩΥ 6ἴη- 
ΡΠ 8818, 6 {Π|0κ8 1{ 18 ἀογινθα ἔτοιῃ 6 ΗθΡ. ΓΔ, 
Μ ὮΟἢ 18 υϑ6α οὗἁὨ ΠΔΡΡΙΏ688 ᾿ῃ σθῆογαὶ. ὅδ866 (Π6 ῃοΐθ 
οἢ ὍΔ]. 8, 18. Αμά {δη ἐκληρώθημεν εἷς, ἢ6 οὉ- 
Βοῦνθϑ, νου ἀδσποῖθ 227, ““ σοηθρης τ1ἢ], δάθο 
6886 [6]16], υἱ, ὅἄο. Βιιῖ {18 5668 ἴοο ἰδχ δὴ 1ῃ- 
ἐεγρσγοίϊδίίοη. ὅ66 ὙΠΟ Υ. 
ἐν 1Π6 “τ΄Ἀ6 ἤᾶνα ορία!ηρά,7 τηοϑὲ (πη ηθδηίδίοῦβ 

8θϑ δργθοὰ δῖα τηθδηΐ (ἢς δείἑουϊπρ ὅθ 8, νπἢ 
ΟἸ οτ, ἃ ΔΡΡΘᾶΓ5, {Π6 Δροβίϊα ἢονν ἀϑϑοςϊαίβα [1 η}- 



δῷὲ ἘΡΗΈΒΙΑΝΕ, ΟΗΑΡ. 1. 

2617. Απᾶ {δ|8. ἢ6 τὐἱρῆξ νο}} ἀο, δἰῆσα ἴδμογα ἐξ 
τοδί ΓεΆβοη 0 ΒΡΡΟδΘ [ἢδὲ Ὠοΐ ἃ ἴεν οὗ (6 (ἢ γι9- 
(Δ σοηνογί8 δἱ Ερῆθϑιβ ψογθ Ηρθῦγονβ. ὙΥεὶ (86 
δΔη[Θηἴ8 υηἀογβίοοά ἴῃ 686 'νογάς οἵ (πς Οαἰφηξίέοε. 

ΙῺ προορισθέντες κατὰ πρόθεσιν τοῦ, ὅχο.. [Π6Γ6 8 
{1πουρῇϊ, ὈῪ Τρ: ἴο ὃ6 ἃ τοαιιπάδηογ. Βιι ἰἰ ἱξ 
οἠΪγ Πδί Κιηα οὗ ρδοηαϑ) ΨΏΟἢ 18 τηθδηΐ ἴο 6 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ οῃογροίϊο ; δηὰ 1 τη ὃ6 ἀουδιίεα ἩΒΕΙΒΘΓ 
ἰο ἑἠαέ τ6 πη οὗ μ᾽] θϑοῃδϑβίη 06 ῥσόρθγὶυ ἃρρ! 64 ; 
5:66 Ἔν 6ἢ ἃ γεϊέογαέίοπ οἵ ἴῃ 6 δαπιε τοογὰ ἴοΤ βυςἢ ἃ 
ΡύτΓροβε 15 ῃοΐ (8164 ἃ γτεἀυπάδηου. Τἢ6 56η86 85: 
“9 Ββανὶπηρ' Ὀ66η ρῬγα-ογάδίηθα ἴο (ἢ6 γϑοβρίζοη οἵ {ἢϊ8 
ΒοηΘΗς ΡΥ 16 ἀφ] Ὀογαΐα σουηβοὶ οὗ πϊπὶ ννῆο δοσοιι- 
Ρ ἰϑιοιἢ 411 ἢ18 ρυγροβοβ δῃηὰ ρἰδηδ δοσογάϊηρς ἴο [ἢ6 
σου Ώ56] οὗ 18 ονῃ Ν}}}." 

Ιὴ 116 δχργοββίου κατὰ τὴν βουλὴν τοῦ θέλήματος 
αὐτοῦ {(ῃ6 (ὐοπητηθηΐδίοτβ δβδίη ΓΕΟΟΡΏΪΖΘ ἃ ΡΙ ΟΠ 88Π). 
Βαυΐ ἰΐ 8 Βι γα ὶν ϑιιοἢ Δ ΟἿΘ 88 {πὶ [ι151 πηοηιϊοηρά, 
Ὠδιηαἶγ, ἩΠΠ ἃ 81 ΓΟΠΡΙΥ Ἰηἰδηδῖνα ἔογο : α. ἃ. “ 8δὸ- 
ΤΟΓΙηρ ἴο 58 ον πιοδέ ζγεοθ απή ὠηζείέον εὐ ν1]].᾽ 

ΒΥ τὰ πάντα, 88 ατοῖ. οὔβοῦνθ8. 6 8Γ6 ἴο υὑπάρσγ»- 
βίδηα οί (ἢ (Βίης ἴῃ αιυσβίίοη, δηὰ αἰ οέλεγς. 

Ηετὸ νὰ ἢανα ἃ ἀοβογίριίίοῃ οὗ [Π6 οἰπῃϊροίδῃοβ 
Δη(Δ ὉποδηροδὈ] 688 οὗ ἴ[Π6 Ὠεῖῖν. ΤῊϊς, (Ὠοάαν. 
οὔξεγνθβ,) ἀοθβ ᾿ἰπἀθθα δχργθβ8 Οοα᾿β ἰακίηρ βυοὴ 
τοι οαβ ἰο ΒΏΒΨΟΣ ἢ 5 ΡΌΓΡΟΒΟΒ ἃ85 ἢ6 Κηον8 ν1}}, ἴῃ 
ἴαςϊ, Ὀ6 ϑιιοσοββέι!. Βιυιϊΐ ἰξ ἀοθ8. ποίΐ ΡΓΟνΘ Β}Υ {πιηρ 
κα δὴ ονθυθθασιηρ ᾿Π}ρ0}186 ΟἹ τη6ῃ 5 πη] ηἀ5 [0 ἀ6- 
[γα η6 πα) ἸΏ 510 ἢ ἃ ΤΏΒΏΠΟΙ 88 ἴ0 ἋδΘΒΊΓΟΥ [6 
πδίυγὶ ἔγεθάοπι οὗ {Π6 1 νο ΠΠ]ΟΏ8, ἀπ 80 ἴο ργδνθηί 
{π6Ὁ Ῥοίηρ Ἰυδιὶγ δοσουηίδθὶς ἰο Οοα ἴον βυςὶ 
δοί[οἢ 8." δὅ66 480 .[48ρ13. 

14. εἰς τὸ εἶναι ἡμιᾶς--- Χριστῷ. Νοῦν ἰ8 ἀδϑογθοά 
Ἴδα εὐέεοέ οἵ [15 Δ]οἰἱεα ὈοηροῆΗϊς. ““᾽Υα τσϑοεϊνεοά τἴ 
ἱῃ ογάδσ {δὶ γα βῃουϊἃ Ὀ6 (ἢ οσσϑϑῖ00) ἔογ {86 
Ῥταῖβα οὗ ἢ15 σίογυ," ἄς. Α Ηδθθγδίβϑηι [ῸΓ ““ (ο ἢ 8 

Γδ156 8Πη6 ρ͵οῦυ :᾿ 88 δί νοῦ. θ. Τῇ τοὺς προηλπικότας 
18 ἴο 06 ἜΧρἰαἰπθά δοοογάϊηρ' ἴο {π6 ρέγϑοηϑβ ϑαρροβεά 
ί(ο ΡῈ τηϑθδηΐ. δοπὶθ 840, [Π86 οἱειοέδῦ ΟἸγιδέϊαπε. 
Οἰδοσβ, {6 Οοημέϊϊε Οοηέιίοδ. Δηὰ οἴμοΓβ δραίῃ, 



ἘΡΗΕΒΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. ΓΤ. ῬΈὉ) 

88 Κορρο, (16 “Γροδέϊα ᾿ὲπιδοῖῦ, ἼΏοβα ψ πο ἱπέογργοϊ 
1 οὗ τῃς Οὐδ πΈ116 ΟὨγίβυδης, πιαϊ ηξδίη [Πδὲ [Π6 πρὸ ἢ88 
ΠΟ ἴογοθ. Βυῖΐ {18 18 πιδη θβε Υ ἴοο ΠΥ μοΙ μοι οαϊ. 
1 ἰ5 ὈοιοΥ ἰο βιρροβο, στὰ ΟὨγγϑβ., ΤὨΘυρἢν]., δᾶ 
Κορρο, {Πιδἰ 1ἴ δΙρη ἢ 65 ργιξοίρενθ δρεπι, ““ ἴο ΠΟρ6 ἴῸγ 
8 ἰὨϊην Ὀείογε ἰΐ σσπιο5 ἴο ρ458.᾽ ΟΥ̓ “οῦ 5ιρηϊῆ- 
οσαἰίοη δρῆεὶ δα άυσεβ ἔνο. Ἔχϑῃρὶε5 ἴσοι ΡοΟΪγ. 
Νον [ἴῃ ἃ σογίδί ἢ 8θη86 (ἢ 8 ΠΙΔῪ Ὧδ6 ΔΡΡΙΙοΔ 016 Ὀοιἢ 
ἐο [ὴ6 9εϊϑῆ ἂδπα Οοπι 6 ΟΠ γιϑιίδη8:; οἡ ψῇηϊοῆ 1 
Π66α ποῖ δηΐασρθ. Βιυΐ ψηδί {Ό]]οὐγ8 βθοηβ ἴο Ἷοῦ- 
ἤηθ ἰΐ ἰο {π6 ον πιοῦν. 8,466 ποῦγανογ δβδήε. , 

18. ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς, ἀκούσαντες ---ὐμκῦν, “ὁ ὈΥ͂, ΟΓ 
(Πγουρῆ,, ΨὭΏΟΙΩ γθ (δῆ 165) δαντηρ Ὠραγά (ἢ6 ποτά 
οἵ τὰΐπ, 116 (ὐοβροὶ οὗ γουγ βαϊναίίοη, δῃηα Παν!ης 
Ὀε]ανεά, ψογα βοαὶ θά ψ ἢ (Π6 Βρισὶὶ οὗ 1Π6 Ὀγομ!86, 
(δνθῃ) (6 Ηοὶγ ϑριγ." δυσῇ 18. [Π6 Ἰηϊογργείαδι θυ 
οὗ Βοβοῆμ., δη( (48 11 866 128) ἰοτμο εν ατοί. ΤΠΟΥ 
ΣΕΙΊΔΓΚ (ἢδί ἐν αὐτῷ πιστεύσαντες 18 [ὉΓ καὶ αὐτῷ πιστ. 
Τῆυ8 ὄνθη [Π6 (ΟἸαββίοαὶ νσιίοσβ βοηθοί Π168 1156 τῆς 
διε ροβί-ροϑίνα ἰπϑίοδα οὗ {Π6 ἀδιηοπϑίγδιεϊνα. 
Τἢδ Αροϑβί!εβ, αστοῖ. σθβογνοβ, ἀο ποῖ οὔβεγσνθ [686 
τηΪη6 ΓῸ]65 οὗ σοηϑίγιοιίοη, δηὰ ἰογοΐοσα σἤδησθ 
ϑοπάογβ, σᾶ5685, 8η4 σοῃδίγι οἰ ΟΉ8, συογδογπι ἱποιγϊοδὶ, 
ἄαπι ἑαπίω τὸ πιοεπέθηι ἀπιδίμπέ. 'ἼΠ6 ἄρον πηοᾶάθ 
οἵ ἰακίηρ, (ἢ6 ρββϑαρθ ἰβ ξυρρότίεἐ ὈΥ (Π6 δυ!ῃοΥ Υ͂ 
οὗ (ῃ6 δηιοηΐ (οπητηδηϊδίογβ, Δη ἃ 866 Π|8, Ὡροη ἰἢ6 
ὙΠοἷθ, Μ6}1 ἰουαπαρα. Μοβϑί πιοάόγσῃ {π|οργοίογϑ, 
ΠΟΨΘΥΘΙ, ΒΌΡΡΟΒΘ 5οπΊ6 νοῦὺ 18 ψϑηϊηρ ἀδο καὶ 
ὑμεῖς ; δῃηά δοΙη6 ΒῈΡΡΪν ἡλπίκατε ἴτρπι κατηλπικότας ; 
οἰμογθ, ἐκληρώθη, ἴτοτη νοΓ. 11. Βαυΐ {π688 βυδαιάϊ- 
[108 ἀ΄ὸ ἴοο νἱ]οἰθηΐ, δηἃ Ὀγοαῖς Ὁ ἴπθ ΨΠΟ]6 σού- 
Βιἰγυσίίοῃ. 
ΒΥ λόγον τῆς ἀληθείας 18 τηοδηΐ {π6 ἐγμθιοογά, ἢ ἐγμέξ, 

88 10 ἰ5 1η Ψ06508, ψΙΠΠουϊ Δὴγ τηϊχίυγα οὗἁἩ 6 ]8ἢ. ἐγδάὶ- 
{οη, οὐ θη τ 116 Ρ ἢ] οϑορῆγ. Απηὰ 115 Ἐχρ αἰποά δ. τη 
[Ὁ] οσίηρ; ψογάϑ: τὸ εὐαγγέλιον τῆς οὐ ϑρῖε ἡπε Μ᾽ Ὠιοἢ ἃΓΘ 
ἃ Ἡθργαῖβηὶ ογ “ (Π6 Οοβρεοῖ Ὀγ ΜΠ οἢ γα ἃτα βανϑά." 
ἴῃ τῃ8 πνευμ. τῆς ἐπαγγελιάς ἴῃογα 15 ἃ ἨΘΡταΐβη) [ῸΣ 
πνεὺυμ. Τῇ ἐπηγγελμένη. ἼΠ686 σῇῇς οἱ" ἐδεὸ Ἡοίῳ 
ϑρὶγε γα βα1ἃ Ὀγ Ἐζοβθπῃηι. ἰο δ6 5ι1:0 ἢ 848 ἃΓ6 σΟΙΏΙΏΟη 



94. ἘΡΗΕΒΊΑΝΒ, ΟΗΑΡ, [. 

ἴο 41} τγυ6. (γιβιίδη5, [π6 Ὀἰδβϑίησθ οὗἨἠ ὠτα]ρίοιιβ 
Κηον]οάρο, ἴσια νἱγίαθ, ἤορο, 10Υ, σοησογά, δῃὰ [ἢ6 
κα. Βυῖτ86 ἰγυτἢ 18, {πᾶ (ἢ 6 ἐχργθββϑίοη β:ρη1ῆθ5 
ΤᾺ τόσο ὄνθὴ (ἢδῃ ψῇῃδΐ (ἢ6 δπιϊοδηΐ Οοπιιηδηϊδίουβ 
δηἋ πιοβί τη οἀοΓ ΟΠ 68 Δ358]ρῊ ἴο ἰΐ, δον, [ἴῃ 6 σὺδ 
Ὁ ἐδε Ἡοῖν ϑριγι, Ῥγορετγῖψ δο οαἰΐοά, 8 Ὀδϊηρ τηοΓα 
ΟΥ 1658 Βρογηδίυγα! : ἂἀπὰ ψῆθη ψῈ σοηϑίἀθγ {Π6 
τηοάα 1η ψὨϊσἢ [Π6 (ἀο8ρ6] νγὰ8 αἰδβουηδίοα 1η {86 

. ροβίο!ς ἃρθ, 80 δηῃιίτοὶυ ἀἰβογοηΐ ἴγσοπη τ ἢδὶ κὶ 15 
1 ΟὔΓ οὕ, 6 8}4}} 566 [ἢδί 1:18 (85 1Π6 βίγοῃρ' 6Χ- 
ΡΓΟΒϑίοη ἐσφρ. τοαυϊγος, δηὰ {86 ἴθγπ) ἐσαγγ. βὺρ- 
688: [ὉΓ, 48 [Π6 δηι1θηῖ8 Πᾶνα ΓρϑιηδγΚοα, ἐἤθγα 18 
Δῃ Δ]]ϊοη ἰο 706] 9, 28. Δηά Αοἰ8 1, 8.) πιυβέ ΒῈ υη- 
ἀογβίοοά οὔτδα ρΙἤβ οὔ της ΗοΪγ δριγιῖ οἴ νογγ Κιπά; 
{πουρῇ νϑγυϊηρ 1η ἀΙΠ ΓΘηϊ ῬΟΙΒΟΠΒ; ἴοῦ ψῃδΐ (ἢ 6 
Αροϑβϊε ργοποιιηςθβ σεπογαϊίψ, Ὡδοα ποί 6 οχίδπάρά 
ἴο ἐπαϊυιάμαϊδ. 1 Ὠονενοῦ δάπηε (Πδί (ἢ 6 ΟΓΔΙΏΔΓΥ 
1πἤσυδηοοβ οἵ ἰῃ6 ϑρίγι οἡ {Π6 τη 48 οὗἁ θδ] ον γβ ἃγῸ 
ἐποίμαοα ἴῃ 1Π18 δοαϊϊησ. ἘοΤ ([ο υβ86 [Π6 ψογάβ οὗ 
Μδοκη.) ἐπουρῇ {Π|Ὸ Ἔχ σδογάϊηδγυ σιβ οὔ ἢ ϑρί τι, 
Ὑ ὨΟΓΘΌΥ [86 Ὀο]ΙΘνίηρ {ονν5 δηὰ (ἀθητ68 1 {6 ἢτγϑέ 
Δρ6 Ὑ6ΓῈ 8664 ἃ5 ἢ 6 1Γ8 οὗ [6 ᾿ῥγοπ)ῖβθϑ, ἢᾶνα ἰοηρ 
Δ50 Ὀδεη ψ άγασνη, (6 ΕΠ ΠΥ ̓ ΠΠ 0 6 η6685 οὗ (Π6 
ϑΡΙ ΓΙ οὗ αοἀ 5{1}} γα πηδίη ; δηα {τῆ γ ργοάμοθ ἰῇ ΔηΥ 
τηδῃ ἃ ΠΕ ὨδίιΓο, ἢ6 [5 ΓΠΟΤΘΌΥ τηᾶγΚαά, οὐ ἀδοϊδγοά 

ἘΝ Ναγ, ὄυθὴ ΚΟρρε ϑθθ:}8 ἴ0 γϑοορ δα [ἢ }8 86η86, δίποα ἢθ {δι 
δηῃοίδίεθ οὔ ἴπε σνευμ. τῆς ἐπαγγ.: “Νοῖβ δὲ δηγψαία ἐπ τατὶϊε 

᾿ Ὀλτιεἰϊαηὶδ υατὶα, αἰοῖπα ἑαπιόη εἰ εἰπρπϊατία οπιπία, τεβρὶοεὶ νἱάείιΓ, 
οὐδ, αυοϊηοδοοιπαυς τἀπάθῃ Βοπῖο ΟὨγϑιΐδηυβ δὰ γεοῖδ εἴ ργδ- 
οἸαγὲ οορίἀπάσπι, δε ἰεπάϊντ, δρθηάιιπ, δβδοϊυ τ) 86 βεηιίαῖ: 9ϊνῈ 
ΘΙΩΡ] οσα τογπλ ἀἰν᾽ γα πι οορηϊζίοηθ, δἷνα εἰδίίοσγα δηϊηγὶ νἱγίαΐο, 
δῖνα ἀεηίαιιε Γε8 ἰπδυ 188 ραϊγαπαΐ ρο(εβίαίς, δἰπραἷα ἢος δὰ ᾿ἰρϑυπὴ 
ΑΡ. ϑοϊραῖ," ; 

Ογοῖ, μ88 ἤετὰ σεηδογεὰ ροοά δογτίοβ 0 ἴπὸ Ἴδῦβε οὗ Ομ ποάοχΥ, 
ὮΥ δὴ δϑϊε δηῃοίαδίίοῃ, ἱπ τυ ἢ (ἑπέον αἰἰα) Ἦδ ΤΟΙ,ΔΤ ΚΘ: “4 ΤΥΒαῖϊ ἐδ 
ΤΩΟΓΟ δδίοη ἰβῃΐηρ 1ΠΔη ἴπδί τῃ0886 Ἠραῖῆθηϑ, αἰϊεπαϊθὰ ἔγοσι Οοί, 
ἀεβρίδεα Ὀγ [ῃ6 Ηεῦτεννβ, δῃουϊά ἤανα Ὀθθὴ Ὡοΐ ΟὨΪ οοηνογίοα ἴο 
"ΠῚ θαϊ αἶθο τηδὰδ Θα0λ] ἴο ἴπε Ῥγορβεῖϑ, ἴῃ ἴῃ ρ᾽ 5 οὗἩ τοῆριιεο, 
ΘΑ] Πρ 6, ῬΓΟρπεοῖεβ, δηὰ δυο κοὺ Βαυῖ τ ᾿πογθαβεβ ἴῃ 6 πιδρηΐ- 

τυἀ6 οὗ ἴΠ6 {Π]ρ;, ἴπδῖ (Π]5 Ππαὰ Ὀρθὴ δἰγεδαγ ρμγεάϊοίεὰ δγ {πὰ Ῥγο- 
Ῥμεῖθ, 88 06] 3,1 ἃ 2. δῃηὰ Οἢγῖϑε Βαὰ ἐχμγεεϑῖν ργοπιϑοὰ ἱΐ, Ματὶ 
16, 17. ἴακο 44, 49. “0. 7, 88 ἃ 39." 



ἘΡΒΗΕΒΙΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ. 1. δῷδ 

ἴο 6 Οοα᾽ 5 ϑοη ; δπὰ τὲ πᾶσ, οἵ 864], ἰ8 ἰο ἢΐπὶ ἃ. 
ϑίγοηροῦ ον άθηςσο οἴ 18 [Π]6 το [Π6 ᾿ππογιέδηςο, (ἤδη 
1 6 ροββεββθὰα [6 πη γαου]οῦβ σ᾽ 5; Ὧδγ, (Πδη 1 Δῃ 
ΔΏρε] ἔγοπι πθάνθῃ 88:6 Πῖτὰ ΟΥ̓ ἢΒ {{{|6. 

Οπ ἐπ πιϑίδρῃοσ ἴῃ ἐσῷραγ. ἰῃῆ6 (ΟΟτηπηρηΐδίου 8 
μανα ἀΠδῖο τ ἢ δι ρογῆἤϊοιβ σορίουιβη658. 866 [ἢ6 
ποίθ οἡ 2οῇ. 6, 257. Βοπι. 15, 928. δηὰ 2 (ογ. 1, 922. 
ϑεαῖς ΕΓ 864 ὉΓ ΒΘΟΌΓΠΥ δηἀ σοπῆτγπιδίϊοη οὐ ΔΩΥ 
(Ὠϊηρ θαΐηρ υπηϊομσοῆθα ; δηᾶ ἤδθηςβ {Π6 ἴδθση ἴῃ 
αυσβίοη οἴζεθη 5]: Η685 50] ἴο σοηῇτιῺ δι] τηᾶῖζ6 
Ο0Π6 888 οἵ Δγ (Ὠϊηρ,, 88 1 1 Πα Ὀδθη ὑηάογ 5868] : 
ΟΥ 88 Ψ ΠΏ 8 ΟΠΔΓΙΘΓ 18 ρίνθη ὈΥ ἃ Κίηρ' ἰΟ ΔΏΥ ΟΠ6 
Ὀγ ἃ ψαιγαηῦ υηήδγ ἢ15 564]. ΕΝ {Π͵6η, {Π6 5686 
15: ““Μ6ΘΟΔ ἤᾶνθ δθθη 488Γ6α ὑηᾳ6γ 868] οἵ {ἢ|8 βαϊνᾶ- 
οη γον (Π6 (ὐοβραὶ 1 ψἢϊοὶ να δε ον, ὈῪ {Π6 
[15 οὐ τς Ηοὶν ϑριτιῦ ψ ῃ σῇ 6 γα Ργοπιβαά ν᾽ (Π 6 
τὰ ἴο {Γ116 με δνθβ.» 3,66 1ηΐΓ8 4., 80. 
14. ὅς ἐστιν ἀῤῥαβὼν τῆς κληρονομίας ἡμών. Ηδρτο ὃς 

15 ἔογ ὃ, ὈΥ ἃ οοπηηοη ἰαΐοπι, Δηα πηι8ῖ ἀδηοία {ἢ 6 
ΗοΪγ δριτγιί, ψῆο 18 8414 (ογ γαῖῃδγ ἢ 5 ρ" 8) ἰο Ὀ6 
{η6 οαγηθϑί οἵ οὔ 1ηΠογιίδηςθ. Οἱ {6 αὔονβ ἰἀΐοιη, 
ΨὨΙοἢ 15 ἃ Βγη68158, ἴη6 (οπμηρηϊαίοῦβ γαῖ ψ 1 υἱη- 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΡῪ ΤΩΙ Π 6 η6858; Ὁ (ΠΘΥ οτἱξ το ἰηηιίγα τυὴψ 
1Π6 Αροβιὶθ ἤεγθ υδβεά 11. [1 8πὶ ποί πιϊβίδβηῃ, 
1 88 ἴγοιῃ 18 σοηβιἀθσηρ ἰἢ6 ΗοΪγ ϑριγῖς 85 οὔ οἵ 
ι6 ρογϑοπδ οἵ ἴῃ6 αοαδοδα ; δηά ἰπογοίογθ, ὈΥ 4880- 
αἰδίίοη οὗ ἰά648, [.'6 ἀσοοημηοάαϊοα [ῃ6 σϑησογ δο- 
οογάϊησγ. ΤῊ ]8, (Π16η, ΔβΌΓα58 ἃ βίγοηρ, ἱπουρῇ [η4ϊ-- 
Γοςΐ δηὰ υπάεδβιρηθα ρῥγοοῦ οἵ {Π6 ρογϑοπαϊιέν 97 ἐὴδ 
Ἡοῖν ϑρὶγνι.Ἑ 
Οη (6 νογά χ ἀψημι ρίοεάσε (εχ. Παπαάροἰά), 

866 (Π6 ποῖθ οὐ 2 (ογ. ὅ, ὅ. 1 ψ1}} ἢθγθ οἡἱ]ῃ δαά ἃ 
ΨΘΟΓΥ 511118Γ Βοητπηοηΐ οὗ Αὐραθᾶηοὶ οἡ ᾧ Κιηρβ 22, 

ἢ ετζο, 88 ποῖ ππέγοαι δ ΓΥ 6ἰδοῖνῃθγα, ἴ ΤΏΔΥ ΔΡΡΙῪ τ[ἢ6 ΟἸαβείοδὶ 
ἀΐει, ““ Ρεγραηΐ υὶ δῃῖθ Ὡ05 Ὠοβίγα αἴχϑγθ.᾿ [ἢ {Π6 ἀῦοναε σελασκ, ἢ 
Βηά, 1 πᾶν ὕδδὴ δηϊοἰραϊοα Ὀγ (ξουϊιδθη. ὦ, Ρ.7. ᾿᾽Εποιήσατο δὲ τὴν 
μετάληψιν τοῦ ἄρθρον, οὐκ ἀπὸ τῆς προφορᾶς τῆς κατὰ τὸ πνεῦμα, 
ἀλλ᾽ ἀπὸ τῆς ἐννοίας τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ εἰ γὰρ εἶπε πνεύματι, τοῦτο δὲ 
ἐστι θεὸς, ἐπάγει οἰκείως καὶ βαθύτερον συντάσσων, ὅς ἐστιν ἀῤῥα- 
βὼν, καὶ ἑξῆς. ᾿ 



ὅδ ΕΡΗΈΒΙΑΝΆ, ΟΗΑΡ. 1. 

ἡ ὃς 8. (εἰτοα Ὁγ  εἴ5.) [δ Χ δὶ δυγιαῦο, αυδὸ 1Π τῇ» 
ηἶδυ8 Ποβίτγί8 οί 84 Πθο 5. Β. γεάθιηρίοηρ ῃοβίγᾶ οἱ 
ΔηΪπηαταιη ὨοδίΓαγαπὶ ἢ Γαί!οἢ 6. 

ἜΠε κληρονομία β'“η1ῆ68 (86 ἐλῥηφα ἴο 6 ἱπῃουιθά, 
ϊ. 6. ροεδοδεθι ; (ἔοτ {Π6 ἔφ Γ8 κληρονομία ἀη κληρονο- 
μέω δτ6 ρεγρϑίυα!ν 864, ἰο ἰηάϊςαία οο» ἑαἱπὲν οὗ αἔ- 
ἑαϊηηιθηΐ.) 

[π (ῃ6 πψογάϑ [Ὁ] ον τηρ, εἰς ἀπολύτρωσιν τῆς περιποι-. 
ἥσεως, εἰς ἔπαινον τῆς δόξης αὐτοῦ, [6 σοηδίγυσίοπ 18 
ΜΟΥ Παγϑῇ, δηά αὐ Ηθργαῖς, δη4 50 σοῃίογι ἃπά. 
οὔϑουγο, (δὲ 1 566 ηοΐ ον 1 σδη ὃ6 γροοηςσι ρα νι 
{Π6 8118 ἰΙοφυαθηα! ἔογ δοοομπηίοά ἔος ὈΥ {6 σγ ΠΕ. 
τ} 68 οὗ σοηβίγιοσιίίοη. Οἡ (Π6 δόη56 (οιημπηδηίδίοῦβ 
86 δχοθοάιηρὶγ ἀϊν! 64 ἴῃ ορ᾽ηΐοη, ΒΟΥ [Δ Κ68 (86 
ΘΧΡΓΟββοη 10 τηθδη ἰἢς γεάοηιρέϊοπ ὁ ἐς. Βοβ 

τοηογβ ; ““ἀϑαυ6 84 γρήθιηρί!οηθπὶ 86]: 8. Βυὲΐ 
{Π18 πηοάδ οὗἁ ἰηϊεγρτγοίδιοη 15 οὐβουγα δῃηα υηϑιυΐῆο- 
τχζθά, [οάάγ. εχρ δίῃ {Π6 περιπ. ἐλε ρεορίε νιἢοτα 
ΟἸὨγῖϑὺ [88 ρωγομαφδρά ἴο 6 ἦὲν ρεϑοιοίϊαν" Ῥγορογέῳ ; 
ψ Οἢ, ἢ6 Οὔβαδγνθϑ, 18 ΝΟΓῪ ΔργΘΘΆ0 6 ἰο ἴΠ6 βἰρη!ῆςα- 
ἰίοη οὗ [6 ψογὰ εἰβεανῆσεγθ δίδάε σψουϊά γοίδιπ [ἢ 6 
σοπλοη 8 ρηΠσδίοη οἷ περιπ., νὶΖ. ““ ῬΓΟΡΘΓΙΥ͂ 80- 
υὐγοα Ὀγ Δηγ νϑἰ 8} 6 σοηϑ᾽ ἀθγίοη ;᾿ σοιραγιην {16 
οὗ. ΓΙ 9Ό, ρεοσμίϊμηι. ΑἸὰ Πα γϑθηάοσγβ: “"ἴὸγ ἴπὸ ἔπη! 

ἀα]νογαησοα οὔ ἐἢα ρϑορῖὶα ψῆοπιὶ δ ἢ ρυγοπαβοά 
(ΟΥ 5 Ὀ]οοά)." Τῆυβ Ὀγ. Ὑ εἰ}5 : “Ἐογ 1ῃ6 γτϑάθπιρ- 
οη οὗ 6 ρυγο 864 ροββθβϑίοη. ἢ Βυΐί 1 σοηΐεβα Ι. 
ἄἀο ποῖ 866 ἤδγα 8ΔΗΥ (ῃϊηρ {πᾶἰ Δρργοδοῦθα ὄνδῆ ἴἰο 

-φ»γοδαδιὶἠ έν: δῃὰ [ὉΓΠ]ΟΓ Ἰπ [Πδΐ πο ᾿πἰθτργοίδιϊοη. 
σδη Μ6]1 γβ6. 1 Ψ}}Π πον βυ 0] οἱη ὑνο οἴπογα νοι 

Ὁ Αμὰ ἢ Σ1ηρ5 Τδην τεχίβ ουΐ οὗ [6 ϑεριυδρίπῖ, ὙΠ γα περι- 
πριέω δἱρβη βε8 ἴο δαῦ6 αἰΐοε. 70 ᾿Πϑίγαῖα (ἷβ, μΒ6 οὔϑογνεβ {ἢ εγα 
ὅτε ἵνο γεἀεηιρέϊοπε Οὐὁ ὼ βτδηὰ ἀεἰϊοέγαποεε; ([ὉΓ {παῖ ͵ἰ8. ῥ]α Ωγ δἰ8 
ἑάεδ οὗ τεαεπιρίϊοπ ;) ἴΠπ6 οὨα, ἴΠπϑῖ οἵ γμϑέϊβοαέϊοπ, οοηοοχυδης ὑροῖ 
ἰνεϊἑονίηρ : ἴπα οἵαν, ἴμαὶ γ πῆ ϊοἢ γα ἀγα ἡεἸνογοὰ ἔγομι ἀδαίᾷ 
διὰ 41} (Πε οἴδον ρεηδὶ σοηβθαῦθηοαθϑ οἔ βίη, ἰπ δὲ γοάοπιρίϊον ὁ ἰδὲ 
δον ἔνοτῃ Ἴσοττυρίίοη, [παῖ 1ἴ ταν ραγίδιο οὗ δἴεγρηδλὶ 6. Οουοραγα 
Βοηι. 8, 295. ΤΙ 8 ΠΘΑΡΪΎ οοἰ οί 468 τυϊϊἢ Β6Ζδ᾽ 5 ἰηἰογρτγείδτίοη, τὴῆο 
Ἡου]ὰ ἰΓδηδὶαίο ἰΐ, ἐδ  ἐδό γοἀοπιρέϊοπ ὁ[ οἱπαἐοαίίοη, {Πππδῖ ἰ5, ι}}} νὰ 
τε δαΐ εηζίγεὶν αἱ ᾿ἰθοσίγ, δά γροεῖνο σοπηρίοία ἀοἰἐνοῖβῆοα δηὰ 56]- 
γναϊίοη. (Ὠοάάτ.) 



ἘΡΗΈΒΙΑΝΘ, ΟΗΑΡ. 1. δῷ 

86ϑη πιοϑί ἴο σρργοχὶπιαίε ἴο {π6 ἐσ : 1. (Πδι οὗ 
ΒἘοβοημῃ. δηα δοἤίθυβ., το ἴαΚα (Π6 ἀχολυτ. τῆς πε- 
ριποιήσεως ἴο τηρϑδῃ ἐΐδεγαΐίοη ζγοπι ἐλπὶς ἐ6 δηὰ αἱϊ 
1158 6ν}}». ΤΠ βδθῆη86 ψ1} [ἤδη 6, “νι (6 σομ- 
Ὀἰεῖο Πθογαίοη οἵ (ἢ γι ϑι185 ἴσοι δΪ {ἢ 61 ΤῊ 56Γ168, 
001] {ποῖ ἀσραγίυγα ἔγουιχ {Π18 οαγίῃ, ν ἤθη {Πα ν ψ1}} 
τοοοῖνα 1ἢ6 ῥγοι θα ἱπΠ ΟΣ 806 ;᾽᾽ ΟΥ, 858 δοῃίοδυϑ. 
ΤΟΠῸΘΓΒ : ““ 0011] (ἢ6 {πὲ ἤθη (ἢ γιβῖ 8341 ἀθ ] νοῦ 
[18 ψογθῃρρογα (νν ἤοπη ἢδ ρυγοθαβοὰ Ὀγ ἢ]8 Ὀ]οοά, 
Αςἰϑ8 20, 28.) τοι {18 Ὀοαγ." 2. (Πδἱ οἵ Κορρο, ψῇο 
Τοσζαγὰβ (ἢ6 ἀπολ. τῆς περιποιήσεως 8ἃ8 ἴῃ6 δέαξιιδ Π0Ή- 
δέν μοέιι, Ποῦ». τῇ ἴΠ6 ρίαςα οὗ ἃ Ῥατι ρα )οἰηθδά ἴο 
ἃ ἢουη βυῤρϑίδηίϊινο, ρυΐ ἔος ἀπολύτρωσις περιποιηθεῖσα 
ἡμῖν, ΟΥ ἥν περιποιησόμεθα, ““ὙΏΟΝ 185 ΡυΓοΠαβοα δηά 
οὐίαϊποὰ ον." ΑὨά Π6 σοπΊρᾶγεβ 1 Τῇιεββ. ὅ, 9. 
4 ΤΠΠ655. 2, 14. Ηρῦτ. 20, 89.:; δηᾶ οὔβογνϑϑ ἢ 6Γ6 18 
ἃ 5ϊπ|1|14Γ σοηπϑίγυςτ!οη 8 νϑσ. 18. ἔλπις τῆς κλησέως 
αὐτοῦ, ἴοΣ εἰς ἥν ἐκάλεσεν ἡμᾶς, αηά 1 Ῥεί. Φ, 9. λαὸς 
εἰς περιποίησατο ὁ Θεὸς. 715 πιοάα οὗ τακίησ (ἢ6 
Ῥδββᾶρα 18 βδοπηθν δὶ σοπῆτηοἃ ὈΥ {Π|6 Δ ΠΟΓΙΥ οὔ 
{Π6 δητθης (ὑοπιπχοηίδίοτθ. Τἢυ5 ΤἬΘΟΡΏὮΥΪ. (ἔγομι 
ΟὨγγβοϑί.) περιποίησιν, τὴν περὶ ἡμᾶς σπουδὴν καὶ κηδε- 
μονίαν λέγει τοῦ Θεοῦ" Φησὶν οὖν, ὅτι ὁ ἀῤῥαβὼν οὗτος, εἰς 
τὴν τελείαν ἀπολύτρωσιν, καὶ τὴν καθαρὰν ὑμῶν περιτομὴν 
φέρει, καὶ δὶ αὐτὴν ἐδόθη Τὔύροῃ {Π6 τοῖο, {π6 ἰγὰτἢ 
Β6ΘΙ5 [0 Γαϑί ψ] τῇ (Π6 τηἰοτργείδιίίοη οἵ ΤὨΘορΡἢγ]. 
δη4 Κορρα. 

1δ. διὰ τοῦτο, ᾿. 6. ““ θασαυ86 1 Κηον δηά ἴδοϊ ον 
τοδὶ 18 τῃς δ! ΠΟῪ ἔοι εν οδίδϊηφα ἴον (ἢ τι βιϊδη8.᾿" 
(Κορραβ.) 1 ργοίογ, ἢονψανογ, (ἢ6 Ἔβχροβι(οη οὗ ΤΠθο- 
Ῥ᾿γΙ. : διότι πιστεύσαντες, ἐσφρῥαγίσθητε τῷ πνεύματι, 
καὶ ἀῤῥαβῶνα ἔλάβετε τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, καὶ τῆς 
τελείας ἀπολυτρώσεως, καὶ μέλλετε τύχειν τῶν ἀποκειμέ- 
γῶν τοῖς ὀρθώς πιστεύσουσι καὶ βιοῦσιν. 

1δὅ. κἀγὼ ἀκούσας τὴν καθ᾽ ὑμᾶς πίστιν ἐν τῷ Κυρίῳ 
Ἰ., καὶ τὴν ἀγάπην τὴν εἷς πάντας τοὺς ἁγίους, ““ ὨΔνΙῺΣ 
Βεοαγά οὔπο ἔδιτἢ ἴῃ {π6 1ογά “2681 (ἢ γίβε ἰδὲ ἰΒ 1η 
γοιι ; (οΥ, γοῦγ Ὀδίηρ ἔσθ Ὀ6] 6 6.5). Ἡ καθ᾽ ὑμᾶς 
πίστις 15 ἴογ ἡ πίττις ὑμῶν, ὉὈυΐ 1ἴ Β66Π18 ἃ [ΏΟΥΘ ΘΏΘΓ- 
βοειῖϊς οχργοβϑϑίοη. Ἔν τῷ Κυρίῳ ἰ8 ἴογ εἰς τὸν ΚΚυρίον. 



δ4φὃ ΕΡΗΕΒΙΑΝϑ, ΟΗΑΔΡ. 1- 

Τῇ τὴν ἀγάπην 18 ἀχρίαϊηοἃ Ὀγ πιοϑῖ (ὐοπηπιθηίδίοῦβ 
οἵ ἐϊδογαἰέψ; δῃὰ 16 γ τοίδσ ἰο ΟἿ]. ὅ, 6. 1 ΤΊνε88. 
1,8. Βιυϊῖ, ἔτοπι {6 εἰς τοὺς πάντας ἁγίους, ἴἴ ΔρρΘδΓβ 
ἴο 5'σηϊν, ἢ ἃ βαϑηθγαὶ νυ, αὐοοξϊοπ δὰ σουά-εὐἱέ, 
φιλαδελφία, 1 “658. 4, 9.; {ποιυρῇ {πα πρὶ ἴῃ 
80ὴ6 σᾶ868 ῦ6 δνϊησοα ὈΥ ᾿ΙΘ γα ΠΥ 1π το θν!ηρ 
(Π61Ὁ παοϑβϑιιῖ68. [10 πρδὺ Ὀ6 οὐβογνθα, πῇ 1η {Π|ὴ5 
ποίϊοίησ ἴῃ6 υπἰοη οὗ ἀγάπη ν1{}} {ῃ61γ ἐλ (ἢ, [Π6 
ΑΡροϑβί!6 τηθδῃ8 ἴο ᾿ηϑίιπος 411} ἢ18 [παγα γεσάθγδ. 

15. ἁγίους, ἰ. 6. (ἠτιδέϊαηδ; 85 οἴη. [τ ἢδ8 Ὀδθη 
γγ6}] οὐὔβεγνοα Ὀγ οβθηηι., Μδοκη., δηα οἴἤογϑ, [ἢ δὲ 
(6 ἀκούσας, ἧτο. 18 ἃ ῥτοοῦ (παῦ 1ἢ6 ΑΡροΞβί]6 [δά 
ΠΟΡΘΓ νἱϑιἰ6α {Π086 ψὨοπὶ ἢ6 18 ΔἀἀΓθϑδίηρ, ἃ8 ΟΠΪΥ 
ἀδποίτηρ {π8ὲ [Π6 γεροτί οὗὨ {Ποῖγ βἰεα  λβίηοϑς 1η ἴῃ 6 
ἔαιτἢ Δα γτοδο θα ἢ18 ΘΓ5. (866 Μδοκῃ.) δὸ )οά- 
ἀγιρα : “9 Α5 10 8 ΠΟ ἔνθ ΟΓ 81Χ γ6818 βίηςε Ρδυϊ 
αυπιροα Ερξδβιιβ, ἢ6 ρῶς γυσρα ἢ Ργόροῦ {818 [0 
ΟΕΧΡΓΘ6Β88 ἢ15 σοι ίδοθησυ, οἡ ὀεαγὶηρ {μα {ΠΕῈῪ οοπέϊ- 
ημοά, τη [6 τηϊαϑ8ῖ οὗβο τδην οἰγουτηβίδηςθ5 οὗ [6ὩΡ- 
(αἰ οη, ἴο Ὀαίανα [ἢ ἃ ΠΠΊΔΏΠΟΙ 80 ΨογίῃΥ οὗ ψῃδὶ 6 
δὰ ΡΘΓΒΟΠΔΙΠΥ οὐβογνοά δπιοηρ {Π6Π|.----ἰἢ {15 5656 
Με. ἴοοΚα υπαεογβϑίδηαἀβ {686 ννογάβ ; δηὰ 1ἰ 8 11} 8- 
ἰγαίθα Ὀγ σομῃηραγηρ ΡΠ. 1, 8 ἃ 27. δῃά 1 ΤΏἼς688.1, 
ὃ ὃς 6. 8, 6.᾿ 

10. οὐ παύομαι εὐχαριστῶν, “41 ἀο ποΐ οσ6886 ἴο ΓΕ- 
ἴσγη ἰπδηΚ8 ἴο αοα οἡ δοςουπὶ οὗ γου." Κορρθ 
σΟΙΡΑΓ68 ἀδιαλείπτως εὔχομαι ἃ 1 Τἢ 688. 1, 2 ὃς 8. 
Ὑπὲρ ὑμῶν ἢθ ΓΙΒΉΓΥ ΟΧΡΙΔΙΠ8 ΤῸΓ ὁμῶν ἕνεκα, ΟΥ τὸ 
καθ᾽ ὑμάς. Αἶδο μνείαν ποιείσθαι τινος 15 ἰτοαίοα ΒΥ 
Κορ 88 2[ 1 ψϑγϑ δὴ 1Δ]Ἰοίϊ 8] ρῇγαϑα δι ρὶν ἄθηοῖ- 
ἵησ γαν ζογ, Βαϊ 1 18 ποέ ἸάἸ οι 4],} δηὰ 1ἴ 18. τηογα 
δπορεῖις {{Ἰ8ῃ 5 ΡΪῪ »γαν ζον. ΤΠΘΟΡὮΥ]. ἢὰ8 τἢ6 
[Ὁ] ον ἱηρ; βιγικίηρ γολδυῖ : πόσων ἐμέμνητο ἐν ταὶς 
εὐχαῖς" ἡμεῖς δὲ, οὐδὲ ἡμῶν αὐτῶν ὡἧ δεῖ. 

17. ἵνα ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰ. Χ. Κορρε οὗ- 

᾿Ξ Τῇ τοοάεγῃ (οτηγηςηίαζογβ ποίϊοα {16 Βεῖρῆηϊ οὗ αβδοιίου ἰπ)- 
Ρ᾽Ἰεὰ πῃ [Π686 ννοσγάβ. ΕῸΓΣ, 88 ΤΠΘορἢγΪ. τετοδγκβ, ὑπὲρ πάντων εὑ- 
χαριστεῖ, ὡς αὐτὸς εὑεργετούμενος. 
- Τρ 1 δι ἰὰ ἰπ ἴμδῖ ταοεὶ τοβηοὰὲ οἵ Οτοεὶς Ῥοεῶ, Επηρ. 
Βδοςῆ. 46, ὠθεῖ μ᾽, ἐν εὐχαῖε τ᾽ αὐδαμοῦ μνείαν ἔχει. ᾿ 



ἘΡΗΕΒΙ͂ΑΝ 5, (ἬΑΔΡ. 1. 620 

ϑρῖνοϑ, (ἢδϊ νῆα 5 τηϑϑδῃΐ υγ {π|5 ἔογιηία 1[ἰ 15 αἱ - 
σαἰε ἰο 588ν. ““ ἵδη (σομίηι168 Π6) ἰζ 18 υϑοά οὔ 
ἤθη (45 ἐμε να κ᾽ Αδναλαηι), ἴἴ ἀδηοίο8 {Π6 οὐ)εσέ 
ΩΓ τσογοδὲρ ὅπὰ ἴῃ δοιιγεα οὗ θεηθῆϊς. ἊΑηά {Π18 ἸηᾶῪ 
Ὀ6 801{40]6 ἴο {6 γῆαη 6508 (866 2ο]}. 90, 17.); ὕυΐ 
Βῖποθ 96805 85 ϑοη οὐὔ᾽ Οοά, δῃηά, οὐ δαὶ ἃσοοιηΐ, 
ιηϊ16 ἃ το (π6 ΕΔΙΠΘΙ ᾿ῃ ἃ ρΘΟΙ ΑΓ τηᾶπηθγ, ψῃο Ψ1}]} 
νϑηίΐυγο ἰο 8 1[ῃδ{ 50Πη6 ργοξζοιμηκίθν)" ΒΘΏ86 15 ποΐί ἰΠ- 
ἰδηἀ64 δγ τἰ6 Δροϑίΐε. δι (ἢδί 15 1 ψουἹὰ ποῖ 
νϑρηίαγο [0 ἀοῆπεο." [{{π|1] {Π|58 δοπιοέϊίηρ Κλ δεν 8 
δϑοθγίδι ρα, ψὰ τη80 Ὀ6 σοηϊοηςο σοηβιοτ (ἢ 6 6χ- 
ῬΓΘδϑίοη ποΐ 88 ριθβθητ Πρ δὴν ΓΘᾺΪ ἀπ σα] γ, Ὀιὲ 
ΟὨΪΥ ἀδδβογνίῃρ ὨοΙσΘ ἴον 118 γαγέέψ. 115 βυΠοίθης, 
τ 1,16 δπίίθης (ουμηδηίδίοΓθ, 8ηα πιοϑί πα ἰςίοιυβ 
τ οάθγῃ ομθ5, ἴο σοηϑίαἀογν (ἢ ϑὲ 85 ἤθγα βροόοκθη οὔ ἴῃ 
18 λωπιαη Ὠδίαν; 8ἃ8 ἤθη [6 βρθᾶκβ οὗ ἀὲν αοά, 
Ζοἢ. 20, 17. 1 (ον. 11], 8. 8, 28. δο {παῖ (6 Γηϊία- 
ΤΠ 8 ἤν α ἤ6ΓΘ ΠΟ διρυπιθηΐ δὲ 4}} δραϊηϑῦ [ῃ6 ΤΠ οἰ ἐγ 
οὗ 2655 (ΟΠ γιϑί, βίῃςθ {ἢ15 ρϑββᾶρα Ὑ1Π] ΟΠΪΥ ῥγονθ 
{π40 ἢ6 δῆ ἃ ᾿ππηᾶη Ὠδίῃ ΓΘ 88 ΜΕ} ἃ8 ἃ ἀϊν!)6 οὔδ ; 
ΨΏΙΟἢ γ6 Γαδ ΠΥ δαπιῖῖ. 

17. ὁ Πατὴρ τῆς δόξης, 9. ΚΟρΡρδα σὈΠΊρΑγο5 ἰἢ6 
ἔογιηὴβ βασιλεὺς τῆς δόξης, Πατὴρ τῆς δόξης, ὅτε. δηά 
ἴΚο8 10 ἴἰο τηθϑη οἷν" Αἰπιϊρἠέν πέδον. Ἰλοϑθηιη., 
“οὐ δνϑγ ἴο Ὀ6 ργαϊβοά Βαϊῃοι.᾽ Βυΐ (Πδ τῆς δόξης 
ἄοαβ ποί ([ {ἰΠΚ} πλϑγεὶν ϑίδηά ἴῃ {Π6 ρίδοθ οὗ δη 
δα)θοΐϊνα, θυ. ΓΟ]ΌΪΓΟΒ ἃ ΟἰΓΟυ Π] ΘΙ ΟΏ, ΠΑΠΊΘΪΥ, 
“«ΜΟΓΙΌΥ ἴο 6 ργαιβθά δηά δα 1η πη Γ δηὰ σίοσγυ," 
Δ δριποῖ Δρρ] θά ἴο {Π|ὸ0 [μοτὰ ἴῃ ἃ ὅδ). Φῷ, 4. δηὰ 
Ρᾳ. 18, ὃ. 

Οὐ {ἢδ ρἤγαϑ6 πνεῦμα σοφίας καὶ ἀποκαλ. 1 σδηηοί 
ἄστρο ψ ἢ Βίδῃορ Μιάαϊείοη δηι Μτγ. ναῖρυ, {πα 
πνεῦμα σοφίας 5ἰρηϊῆςθθ ἃ 88 δηά ψ6}} [ῃἸοτιηθά 
πὰ, Ἐὸγ πνεῦμα ἀποκαλύψεως ΜΠ Ὠοΐ δάπι! οἵ 
{μᾶΐ πχοᾶάθ οὗὨ ἱπίεγργοίδιοη ; ΠΟΙ 18 ἀποκάλυψις νοῦ 
γθοκόηβα διηοὴρς ἴῃ νογάβ ἴῃ ψῃ] ἢ [18 ἸάΙΟπὶ 18 
ΒρΡΡοβοά ἰο ἴανα ρίαδοθ. ΘὍὅῆ6 υ8β6 οὗ ἀποκάλυψις δηὰ 
οὗ πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας .»" εἷς τὸ 
εἰδέναι ΠΘΟΘΒ8ΔΓΠῪ δι ρροϑ[8 (ἢ Ιάοα οὗἩἨ [ἢ6 οί 8}- 
γὲἕ; δ8 τῆο δηἰϊοηΐ δηά τηοάθγῃ (οι πιϑηΐαίογα ἃΓΘ 

ΥΟΙ,. ΥἹΙ-. 2 Μ 



δὅ80 ἘΡΗΕΞΙΑΝΒ, ΟΗ͂ΑΡ, ἴ, 

δρτοοά. Ναν, Ἔνθ {Π6 τϑοθηΐ ἔογείση (οηηδηία- 
ἴο8 δοκπον]θάρσα (Π|8: ποῦ ψουϊαὶ {16 δοαΐα δηά 
Ἰδαγηθα Ῥγοϊδίθ ἤανα ἐπουρῆς οἴἤογν!βθ, μδα ποῖ Ὠ5 
σαποῆ ἮΓΕ 66, 858 ἴζ ψ6Γ6, ἃ δεδαηι ἸῺ ἢ18 ογθ. [1 
βῃου ἃ βϑϑη), (ἢ ἴῃ σοφίας καὶ ἀποκαλύψεως ἴἤθΓθ 15 
ἃ 8οι1 οὐ οηπ δα 8; ΟΥ δὲ ᾿ἰϑαϑί ἀποκαλ. 19 δι ἀφ, ἴο 
βϑῆον (δὲ (ῃ6 ψϑάοιῃ τπϑδηΐ 15 βιιςῇ 88 Ἷου]ὰ ποῖ 
ἢάνα ὕὈθοη δἰιδϊηθα ὈΥ ἢυμηδη ρόνογθ, θυ γοαι γα 
16 αἰὰ οὗ ἀϊνίηα ΠΠππηϊηδιῖοη ; διε Ὀδίησ ἔγὰθ οὗ 
1Π6 ἀοοίτιηθ5 οὗὁἨ ἰῃ6 (ὐο8ρεὶ ; ἔῸγ να ἅγθ ποΐ δυίΠο- 
τἱζοα το ἱπίογργοί (ἢ 6 ἀποκαλ. οὗ πιψδίογ ἰθ5 ῬΤΟΡΘΓΙΥ 
80 σα 6, ρσορἤδοίθβ, γεν δίῃ, πὰ {πὸ {πα ; δπά 
8{1}} [688 τηϑί ψγ6 {Ππ|1{ 10 ἴο (ἢδ΄ ρογίϊοη οὗ βρι γιευδὶ 
88581:9ἴδῃς6 νη οἢ 15 ἢν ἀθα]ῖ ουὔΐ ἰο (ΠΥ 5.85, ΟΥ 
ΔΡΡΙΥ ἴο {86 Δροϑίοϊϊςα] ἃρθ, (ονθὴ {π8ΐ οὔ {Π6 δβρ- 
οἷα] ουἱρουτγίηρ οὗ {6 δρίγιῖ,) ἢ δ 15 ΟὨΪΥῪ ἴγυϑ οὗ 1Π|6 
Ῥτγδβϑθηῦ {{π|658, ἤθη διιοἢ ΘΧ  ΔΟΓΟΙ ΠΑΓΥ δ᾽ 45 ἀγα υη- 
ὨΘΟρβϑᾶτυ, δηα ἰπογοίογα ν ΠΠ 6]ἃ. ἡ 

17. ἐν ἐπιγνώσει αὐτοῦ 18, ἃ8 ἈΟΒΒΏΠΊ. 8808, [ῸΓ εἰς 
ἐπίγνωσιν, ἰ. 6. ““Πδΐ γδ ΤΏΔΥ ΠΟΤῈ δηἃ ποῖα Κπονῦ 
Ὠϊπη, δια! ἢ ἴο ἃ ΠΊΟΓΕ δηα τΏοΓα ρογίδοϊ Κπον]θάρα οὗ 
ἢ15 στ! ριοη. 

18. πεφωτισμένους τοὺς ὀφθαλμοὺς τῆς καρδίας ὑμῶν. 
ΤΗΐ8 [8 αχρ δηδίοιυ οἵ ψῇῆδί ργεσθάβα, δηὰ βῆονβ {ῃ6 
κίπά οὗ Κηον]εάρε ψ θοῦ Π6 ρῥταγθά {ποὺ παισὶ 
βἰίαίη. ΠΕεῷ. τοὺς ὀφθαλμοὺς ΔΓ6 ἀοουδαίϊναβ ΔΌ 50] ἴα, 
δηῃἃ (Π6 86η56 οὗἁὨ ῃδ56 νογάβ, κῃ ἴῃ σοπ)υποίίοη 
ΜΙ εἰς τὸ εἰδέναι, ὅς. (ΨΠΙσἢ ἀδηοίς {Π6 γεσμέξ), 
ἸΏΔΥ ὃ6 {ἢ5 ΘΧρΓΕΒ856 4 : “" ΤΠ16 ογθ8 οὗ γοὺγ υπάρτγ- 
βίδηαίηρ Ὀοϊηρ 80 ΘΠ] ρὨοποα (Παῖ γ8 τῇΔῪ 866 ψ]δέ 
15, ἄς. [ΙΕ 18 μία! {Πδΐ καρδίας, ΨὮΙΘΝ 18 δυρροτίοά 
ΌΥ ΨΟΥΥ πυιηθίουβ ΜΑΝ. οἵ νᾶγίοιβ γθοθῃβί οη8, ἃ8 
αἰ ὸ Μεοιβίοηβ, Εδίδμογθ, δπα δηιϊθηΐ Οὐοσητηδηΐζαΐοσζϑα, 
18 ἰῃ6 (τι γαοδάϊηρ, δηᾶὰ {6 διανοίας ΑΙΟο56 ἴγοπ ἃ 
ῬΏΔΙρΙηΔ] ρ]0598. 
Τί ἤρυγε ἴῃ ὀφθαλμ. τῆς καρδίας 15 (Οηα «50 ἰπ 

Ἔ ὙΤΠοΒ ὙΠΕΌΡὮΥ]}. : χάρισμα ὑμῖν παράσχη,΄ ὥντε διὰ τοῦ Πνεΐ" 
ματοὶ φωτισθῆναι" Εἰ μὴ γὰρ τὸ Πνεῦνα ἀποκαλύψῃ τὰ κεκρυμμένα 
μυστήρια, ἀδύνατον ἄλλως μαθεῖν. 



ἘΡΗΈΘΒΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, 1. 881 

(Π6 ΟἸαβϑιςϑὶ γυυ 6 γ5.Ὁ ΘΠ. ΑΓ ΘΧΡΙΓΘβδιόη 8. ΟΡ ἷπ 
Αςῖ8 96, 18.1 Ρεί. 1, 18, ἥαρ. ὅ, δ. ΚΚαρδίὰ 18 υἱ8θ4, 
ΕΚ {πΠ6 Ηδερτγ. 32, ἰο ἀδποίβ ἢοΐ ΟὨΪυ {6 βθαΐ οὗ {ἰἸὸ 
εὐ! δηἃ αὐεοξϊοηδ, Ὀὰῖ 4180 οὗ ἐπ μπαάεγϑέαπαϊηρ. 

18. τις, [ΟΓ πόση, φιιαπέα, ἦριυ ργεοίοια. "Ἐλπιῃς τῆς 
κλήσεως αὐτοῦ, ἴοτ εἰς ἥν ἐκάλεσεν ὑμᾶς, ““ (ἢ6. Παρα ἴο 
ψ οἢ ἢ αῖῃ (8164 δηὰ ᾿ῃνιτοα γου ὈΥ ἢ15 ἀοο» 
{τη 68 δΔηᾷ ΡΙΌΠΙ565. Τῇ ψοιάβ (ο]]ονηρ καὶ τίς ὁ 
πλοῦτος τῆς δόξης τῆς κληρονομίας αὐτοῦ ἐν ποῖς ἁγίοις 
86 Θχρίδηδίοσυ οὗ 16 ῥγθοβάϊηρ ; δηά, {Π8 βίρ]8 
86η86 15: ““δη6 Πον τἱοἢ δηά ρἱογίοιιϑ 18 {π6 ἰθπῃ- 
ἰβίη οἵ Ὀ]β8:Ὡρβ ργεραγθά ἴογ γοῖι δα 4}1} (γι βι 88." 
1018 κἈ6}} οὐβεγνεὰ ὈὉγ Κορρθ, ἐμδὲ [}}}} οὗ 8 τοϊρμίν 
(Πουρἢίβ οὗ εἰθγηὰὶ [δ]1οϊν, {πΠ6 Αροβειδ βοσυπιυ ϊδὲθα 
οΓ5. Οὐ ψογάϑ, 80 88, ἰἤ Ροβϑ8101]6, ἰο Ὄχῃϑιιϑὲ {18 
ΒΌΡ)]εςί, δηα αἰίδίῃ το ἴΠ6 τηᾶρηϊιιάθ οὗ (ἢ6 ἀϊνίηθ 
Ὀδηρᾶιί8. : τ 

Το) γι ἤοη οὗ {Π| ἢορα ογ (6 Ὀ]Θββίηρ δηά ἔ6]1- 
ΟἿ 5618, 85 818], ἀρϑιρηδίθα ὈΥ {{|6 ἴθγαχ κληρο- 
νομία, ὈΥ ἍΔΥ οἵ ἰϊηζηρ᾽ δὲ 118 οογ ἑαϊπίψ, ὡς υἱοῖς μέλο 
λοντα δίδοσθαι, ἴο ι.86 [Π6 ψοιάβ οἵὁ ΤΠοορῆγ!. Απή 
{1.6 ἜΧΡΓΘβ810η8 πλοῦτος τῆς δόξης ἢᾶνα (ἢ ἔογοα οἴ 3η 
δἀ)εςίνα; 4. ἀ. “ον ρ᾽ογίουϑ!υ τί οἢ." δὸ Ἵ ἤθορΉ.: 
ταῦτα καλεῖ ἄφατον δόξαν καὶ ὑπερβολικήν. ἊΝ 

18. ἐν τοῖς ἁγίοις. ΤὭρΒ6 σψογὰ8. Κορρθ τγοίδγβ, δοῖ 
(ο κληρ. αὐτοῦ, Ὀὰΐ ἴο τίς ἐστιν,; Δα τϑηάθιθ: “ αμθ 
Ργοροϑβί(α (ἢ εἰ ἰβ0 1818 8ρ48 [6]1οἰγα 15. δὸ Μδοκη.: 
“ ργεραγοά ἴον (6 581η[8. Τῆυϑ ἐν τοῖς ἁγίοις ν.}}} 
δ6 [ῸΓ εἰς τοὺς ἁγίους. δο Εἰδί., Ζαποί), δηάᾷ οὐἢοῖβ, 
(4Κ6 {6 ἐν ἰῃ [6 56η56 ἑπέθρ; ψ ΠΟΘ Ψ1] τϑαιῖσθ 
{86 Βιιραυά!οη “ το ὃὉ6 αἰδιεθυ θα." Οἰδοσβ (δῖ ηῖς 

- ΤΏυδ Ον. Μεί. 16, 68. (εἰζεὰ ὃγ Υ εἰ8.} φυς παίυγα ποραδαῖ 
νἱϑῖδυι8 Ὠυπιδηΐ9, οου}}8 θα μεοίοτὶβ ἢαυβὶῖ ; δηὰ (ννῆδϊ δβίγοηβὶῦ σοη- 
βττωβ {πὸ γεδάΐϊηρ; καρδίας) ΑὐΠπλεῖ ΘηΤΌΟΓ. ὅ, ῷ. ἐὰν τις ἴδῃ ὅτε 
ὀφθαλμὸν ἔχει τῇ καρδίᾳ αὑτοῦ, καὶ. βλέπει “μετ᾽ αὐνρῦν αἱ μὲν ἐστε 
βασιλεὺς, γεννήσει τέκγον, συμβουλεύων ἀρθοδάξως αὐτῷ... 80 βίοῳ 
Ριαῖο ϑγιρ. (οἰϊοὰ Ὀγ Κορρθ) ὅτε τῆς διανοίας ὄψις ἄρχεται ὀξὺ 
βλέπειν, ὅταν ἡ τῶν ὀμμάτων ἀκμὴ λήγειν ἐπιχείρῃ, ἃ δεητοηϊ οὗ 
στεαὶ ἰχαϊῃ θὰ δαδυῖγ. [ὰὐὰ Ὑπεπιεί. 9. Ὁ. 99 Δ. Διανοίγεται. γὰρ 
μοι τὸ στῆθος καὶ ἡ καρδία, καὶ διαυγεστέρα γένεται ἡ ψυχὴ, καὶ τὰ 
ὄμματα ὀξύτερα τῆς διανοίας. 5.8 “ | 

Μ 
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(παῖ {πὸ ἐν ἀδηοίοβ αοέμαΐ ροδεε5δίοη. Βιυιϊὶ {18 5668 
{τἰσιά. Τῆς ἤγβι ὉΤΘΓρΡΥθί δ ΙΟἢ ΔρρΟδΓ5 ἴο ὑὈ6 ἴδῃς 
Ὀεδί ἐουπαάθα, δηά 18 (1 «ἰ1π|κ)ὺ βυρροτγίοα Ὀγ {π6 
ψογᾶϑ (Ο]]οντηρ (ἢ ἢ ἅγα οχρδηδίογυ οὗ {{|Ὸ ργθ- 
δοηῖ), ψἤογο ΨῈ ἢδνο εἰς ἡμας. 

10. καὶ τί τὸ ὑπερβάλλον---αὐτοῦ.  ΌΓΒι18 ΒΘ) 6 Π[1ἃ 
δϑάθηι ἰδηίπι δἰϊο τηοάο οχργαββ8, οἱ δὰ υὖπι Ππηρτγὶ- 
τὴ 18 αἰυέπαηι, αι ροέεϑὲ 1)δὺ5 (ἢ ΓΙ β(Ι8 18 51}}8. {6 |ςἱ- 
ἰδίθιη ἰἀγρΊΓΙ, σορ!δηάδῃ) οἱ δαἀτηϊγαηδη) δοσοπητηο- 
ἀδλίαβ. ὕὍ νεγοὸ ἤδης νίτη αἰνίηδη) 56 η 51:00. (ἢ ΓΙ511- 
ΒΏΟΓΕΠΊ 60 οἶδτ18 ΟὈ]) σογοῖ, Ἔχοιρῖο τ ΠΙΆ  Ϊ!, 
81121}} αιδάδηη νἱ αἰνὰ 84 [260 ραῖγϑδῖϊ, γοδγΥ οὐ οηὶδ 
πΟηΙΡΟ δ. (. ὁ νιον ἐμ; Ὦδοημ6 5616] σοπιηημθηηογαίδ, 
1ρβδπὶ (ἢ γι βιϊδηογιιη [6] 1ο! ἴοι οἰ θη) ΓΟΒΌΓΓΘΟΙΙΟἢ 8 
τηϊγδουϊο σομηραΓγαῖ, Θοἀξδιηη] 6 ποιῃϊπα σομῃροϊϊαί, 2, 
ὅ,6. ὕπαρ, 41} 34π| 564. ΠηΓ νογϑ08, 5ηι6 δά 
Παρ. ὁ, 10. δγοῖϊὰ ᾿ν] πὶ δ8ιη0 σΟΠ] Πρ ΘΠΔ : οἴϑὶ 
Βδηΐθηκία ργΓΙπηδγα νᾶ γ} 18 4118 ἰυπὶ ἀ6 «681 (ἢ γῖϑ(] 
τηΔ]65ἴδῖ6, ἰυπὶ ἄς (ἢ ἰβιϊδηοῦιπη ὈγβΌ πὰ πη ϊβογιᾶ, ἃ 
ᾳυὰᾶ πυης Ρ6Ὶ ΟΠ εἰϑίαμ οπιθυβογδηΐ, ρϑυ ] εἰ τιπ 6ϑῖ 
ἱηϊεγγυρία. (Κορρθ.) Τδορῃν]}. ἔγᾶσεβ τ[ἢ8 ρἷδη 
(08: τὰ μὲν προῤῥηθέντα, περὶ μελλόντων πραγμάτων 
ἦσαν' νῦν δὲ λέγει τὸ ἤδη γεγονὸς, ἵνα ἀπὸ τούτου κἀκεῖνο 
τιστώσηται. 

10. τί τὸ ὑπερβάλλον μ. τ. δ. 18 [ῸΓ τίς ἡ ὑπερβολή" Τὸ 
ὑπερβάλλον, δε εποοοάϊησ, οποοίίοηέ. ἴῃ (8 υ86 
{ποτ 18 ΕἸ Αμαμε ἴο ὕὉὈ6 ἃ τῃθῖδρῃοῦ τἀ θῃ ἔτγοπι 
ΔΙΌΠογΥ. Ηθρτζα τί ἢδ8 ποῦ {Π|6 56ῆ86 οἵ πόσον, 5|Ππ06 
16 νογβ [Ὁ] ον ηρ ΔΓΘ Ἔχρτιοβϑῖνα οὐ ργθδίηθϑβ δηά 
Ρονεγ. Βυ ἡμᾶς τοὺς πιστεύοντας 15 πγδδινῖ, “ψ6 δηΐ 
81} ΟΠ τ βι δη8.᾽ 

19. κατὰ τὴν ἐνέργειαν τοῦ κράτους τῆς ἰσχύος αὐτοῦ. 
Τῆο ΟοιημηθηίϊαίοΓβ σα ἠοΐ ἀσγεοά ἰο τυλαέ ἴο γοίδγ 
(Π18 οἰδυιβθ, ψἤθίῃογ ἴο πιστεύοντας }ιιϑὲ ὈΘίογο, οΓ ἴο 
ὑπερβάλλον μέγεθος τ. ὃ. ἃ {{||6 ἰατίμον οὐ ΤΠ ,)0γ- 
ΝΊΘΥ 18 [ἢ 6 ΠΊΟΓΟ ΠΟΙ ΠΊΟΠ τηοά6 οὗ 1ητοτγργείδιοη, δηά 
8 Βι ρρογίεα ὈΥ βοπηθ δηί1θηιϊ (οπη πο ηίδῖοῦ ; (που ρὴ 
ΠΟῪ ΟΥ̓ ΠΟ 6808 ΓΘΟΟΡΏΪΖα ἴῃ [Π6 ψογαβ ΔΥ ἰπϊρ 
ἔγο ψἤθης6 ἴο οσΘοηοίυαα (ἢδὶ πηδη 15 ῥαββϑῖν ἴῃ {116 
ΜΟΣΚ οἵ σοπνογϑίοῃ ; ιπηἀογϑίδηδίηρ (Ποῖ οὗ {δ6 



ἘΡΗΕΞΙΑΝ 8, ΟΒΑΡ. 1. 5388. 

ψογκίηρ; οὗ [αἰ 0}, 88. πιϑδηξ οὗ {Π6 5ἐγϑηφἐλενὶηρ δηὰ 
ϑυρροτγίίηρ 11). ΤῊ ἐαέέξον τηοάδ 18 δΔαορίοα ὈΥ ΠδῊΥ 
Θηγϊηδηΐ πιοάθγη (ὐοιημηθηίβδίοιβ, ἃ8 ἸΏ ΌΥ δηά 
Κορρο, {π6 ἔοσγιηον οὐ οι γϑιγαγκβ, [δὶ (ἢ 6 Δθονθ 
τηοίΐα οὗ ̓ Ιηϊογργαοίδίίοη 18 οί ἀργθαδῦῖο ἴο [6 ϑνογάϑβ; 
ἴογ τπ6 Αροβιίίβ βρθᾶκβ ποὶ οὗ [68 ροννοὺ βχϑγοϊβθα οἡ 
85 (0 ΓΟΠΘΘΥ τ15 Ὀοίίανογθ, Ὀυΐ οἵ {πΠ6 ρονδὺ νῃϊοἢ 
804}} 6 Θδχϑγοϊβθα ὕροῇ ι.8 ῆο Ὀο ανο αἰγοδάγ, οί 
οὔ {Π6 ρονγοῦ δχϑγοϊδβεά Ὡροῇ οὔχγ 8018 [0 Γαῖβθ {6 πὶ 
ἔτοιῃ ἃ ἀθδίῇ ἰῃ βίη, δι οὔ {π 6 ρονοῦ ἴο 6 Θχϑγοϊβθά 
ὍΡΟΙ οὐγ Ὀοάϊ!68, ἴο σίνα [δ ἃ ρίοτουβ γοϑυγγθο- 
τἴοη ἴο οἰδγηδὶ ᾿ΠΠ6. Αηάὰ {1)}6 ἰδίϑγ οὔβογνϑϑ [ἢ [ἢ}8 
ψ] οἷο οοπίοχί ἰγθαῖβ, ηοί οἵ σοηνογϑίοη ἴο {ποὶν γο]ϊ- 
σίοη, θυξ οὗ (ῃ6 Παρρίηθ85 (ἤἢδηςς γαβδυϊείηρ ἴο (ἢ γί8- 
1184Π58 ; δΔηά πηογθονθγ, ἢ Ἰηϊογργθίδι ἢ 1 4 Θϑι 10 
νου] ἃ γοαμῖγα κατὰ ἰο δ6 ἰαἰἴκοη 1ῃ ἃ νΘΓΥ ὈΠΟΟΙΏΙΠΟΗ 
Β6η86. ὨΔΙΠΊΟΪΥ ἔογ διὰς Απάὰ (1 Ψου]ὰ 4) 1 ἰ5 τὰ- 
ῬΟϑ810|6 ἴο βῃρροβα [Πδὲ {6 Αροϑι|6 τυομέώ ἱπέγοάμοδ 
80 ἱπηροτίδηΐ ἃ ἀοοσιγίηα 88 (6 (βἰ ν! ηβῖ8 ἤθσ τθοορ- 
ὨΪ56, Ἰῃ 80 Οὐέϊψμθ ἃ τη 6 Γ. ΚΟορρα οἵϊειβ {Π6 [0]- 
Ἰονίηρ; νογϑίοη : ““ αἱ νίτη ᾿ῃβἰρσηθιη Π|4πὰ 1η16]}}}ρ 88, 
φυδ) 844 (Ὠγἰβείδ ηο8. 58} 05 Ὀ6ΔΠ608 ᾿πρΘηΠΠ 68 ; 
ὨΟΉ ΠΪΠΟΓαπ θᾶ ἱρβᾶ, φιᾶ (ΟΠ Γιβίαπη ἃ τηογίι}}8 ΓΘΒ.1.8- 
εἰἴαν!1." ΤὍΠ6 ψογὰβ τὺ (1 εἰνηΚ) Ὀ6 ἰδ ρᾶγᾶ- 
ἢγαβϑϑά : ““Αηά ν]γαῖ 15 {6 δχοθοάϊηρ ργθαίηβββ οὗ 
15. ρονϑῦ τον αγβ ὰ8 ὑ6] !}ανοσβ αὶ Θχοθθαϊηρς 

βιθδίηθϑθ ἂηὰ ρονθὺ 8, δηἀ Ψ|] ὕ6, δχϑγίθα Ὁγ 
ᾳυϊοεκοηΐησ ἅκ, ψἢο ψ γα ἀθδά ἴῃ (ΓΟ ρ88868 8Δη4 51}8, 
δη(ὶ γαίβίηςς ι.5 ἴο [ἢ δη]ογιηδηΐ οἵ (ἢ6 ᾿πΠΠδγιίδηςθ οὐ 
116 86ἰης5 1η Πρ], δοοογαϊηρ ἴο δηα 5|π|}}8Γ ἴο (ἢ 
ρονοῦ ψηϊσἢ ἢ6 δίῃ δἰγθδυ Ὄχϑγοϊβθα ἴῃ (Ἤγιβι," 

Κράτος δῃά ἰσχὺς ἃγ6 βΒΥποηγιηοιβ; 01 ΨὮΘη 
αηϊτοα 1η {Π|8 πδηηθγ, {Π6 ρσοη!να ἢ88 [6 ἔοτορ οὗ 
8Π Δα]οςίίνα, ἀπὰ ἐμαέ 15 τηθδηϊ ἰ0 Γαῖδ6 [Π6 8:]5η1ῆ68- 
τοη οὗ ἰῃ6 πουῃ. 

20. ἣν ἐνήργησεν ἐν τῷ Χριστῷ, ἐγείρας αὐτὸν ἐκ 
νεκρῶν, “ΜΏΙΟΙ (ΘΠΟΓΡῪ) 6 ἢδί οχογίθα ἴῃ ({Π6 
ςα86 οὔ Ομ γῖϑι;" ἐν τῷ Χριστῴ Βοίηρ ἴογ εἰς τὸν 
Χριστὸν, ΟΥΓ τὸ κατὰ Χ. Ιζορρο οὔβογνθβ, [ῃδΐ ἴῃ καὶ 
ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ {Π6ΓΘ 15 ἃ σῃδῃρθ οἵ οοῃϑίτυς- 
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οῃ ἔον κάθισας. Ὑ οὗ {Π6 οπδηρθο αἀἸἃ ηοΐ δγίβα ἔγοπι 
παρ! ρθησο, θὰὶ ἔτοπι ἀδϑίρῃ ; ἴογ (ἢς υογῦς αν ἃ ἐᾺΓ 
ΒΙΓΟΏΡΕΓ οἴεοϊ ἰπ οχργοβϑίηρ ἴΠ6 Πηροτγίδηϊς ἐγ ἢ 
σοισῃθα ἴῃ [ῃΠ6 ποχί νο νϑγϑθβ (δὴ ραγἐϊεὶρέεσ. 
ΤὭυϑ ΠόΓΟ, 88 οὐ οὔ Θσσ,ΒΊ 008, {Π6 ΑΡΟΒ.]6 βδοτὶ- 
ἤσδθϑ {868 πιϊηυίον δοσυγδοίθ8 δηὰ ἀοἰσαία Ὀγορτίθ- 
[168 οὗὈ Βι]}6, ἴῃ ογάθσγ ἴο πῇογα ΤΌγΓΟΙΟΙΥ ἱπουϊοαῖα 
ΜΟΥ ΒΘ ηΠΠιδηΐ8, δηα ᾿πηροτγίαπε {γα 8. 
" ᾿Ἐκάθισεν ἢὰ8 {η6 δοίϊνα βΒεηβθ, ῥαΐέλ δοέ, ρίαοοά; 

858 ἌρΡρΟΑΓΒ ἴγοήγ ἐγείρας Ὀδίογα, δηὰ ἴγοῃ) ὑπέταξεν 
αἴογ. [Ιἢ δἱζξέϊηρ αὐ ἐμ τίσἠξ λαηα {ἢχογα 18, 88 υϑυδὶ, 
ἃ Ἄρυγα δαυϊναίθηξ ἴο συμβασιλεύειν. 

ΒΥ {ἢ6 ἐν τοῖς ἐπουρανίοις 18 πηοδϊ “ἴῃ σορἶο 1050." 
ΤἼ15 ΘΧΡΓΘΒΒΙ ΟΠ. 18 ρΡΟΓΠΔΡ8 864 48 Ὀ6ΙηΡ' ἃ ΠΟΤΕ αἱρ- 
ηἰϊδοα οηο ἐἰ)δη ἐν τῷ οὐρανῷ. 

91. ὑπεράνω πάσης ἀρχῆς---μέλλοντι. [Ιηἡη {Π|18 τηοβῖ 
Βοδυ ἢ] ραββαρα (οη ΨὨϊσἢ 866 Βρ. Ῥοδγβοῃ,) {Π6 
ΑΡΟΒϑ116, ἃ5 ἰῃ {Ππ|| ργβοθάϊηρ' νϑγθ68, [Δ ι1Γ5 ἔῸΓ ΟΓα8 
[ὁ ἜΧΡΓΘ88 τἴ6 πσ γ (Πουρ 5 ψ Ὠϊοἢ Π|16α 158 τηϊηά 
ΟὨ 80 {ΓΔΒ Πἀθητ ᾿ρογίδηϊς ἃ βδυρ]οεοῖ. 'Τῆι8 
ὑπεράνω 18 υβϑοα 48 Ὀ6ΙΏρ, ἃ 5ΙΓΟΠΡῸΓ ἰογπ) (Δ ἄνω, 
Οὐἡὁ ὑπὲρ. ΚΟρρθ σοπιραῦθϑ {6 Ηρῦτ. ΦῺ δπά 
ὑποκάτω. ϑοιὴβ νϑῦ 566ΠῚ8 ψαητηρ ἴῃ. {18 56Π86. 
Κορρδ Μοι]α βΌρΡΡΙΥ ὥστε βασιλεύειν. Βαΐ ΡΘΓΙΠΔρ8 
εἶναι (ν ἢ 1οἷ. 15 ἃ ΠΊΟΓΘ ΓΘρΡΌΪΑΓ 50 θαυ 1106} τᾶν 8ιι:1- 
ἤσθ. [{ 18 {ὙᾺΪΥ οὐβογνεα Ὀγ Κορρο, (δὶ {Π6 5ι)»- 
ϑίδηςινε8 ἀρχὴ, ἐξουσία, ὅζα. Δτ6 ΔὐδίΓαοίβ ῸΓ σοπ- 
ογαίθϑ, ΠαπΊοὶν, (ἢ6 ρογδοηδ Ψῃο ΔῊ (ῃο86 αἱρηι68. 
ΤἬΏΘΥ ἅγθ, 6 δ445, ΒυποηυπΊουβ, Δηἀ οὨΪγ ᾿προτί (πὲ 
0 Ὠοΐζίοη οἵ οι06 7 15 δχοϊυάρα ἴτομι {Π6 1Ιἀ68 οὗ 
(ἢ γΙ50 8 ΒΡ ΓΕ] ΠΘη66 δηα βονογεϊρηίγ. Υεῖ (18 1ηΚ} 
ϑόηι6 151 ΠΟΙ ΟΠ ΤΊΔΥ Ὀ6 5 ΡΡοΞβδ6α, αὖ ἰδαβὲ {πα ν]οἢ 
ΟΒΔΠαἸον βυσρεβίθα, Ὠδηγε ν, (ῃδἴ ἀρχῆς ἀδηοία8 {Π6 
Πρ] οβὲ, δηα κυριότητος [Π6 ἰονγοβί ἄθρτθα οὗ ρον Ί. 

ΒΥ παντὸς ὀνόματος (ΠΟΙ ΜΙ ϑἰΔΠἀἸηρ δὶ ΚΟΡΡΘ 
ΤΆΘΔΥ Οὐ] ΘΟ) 10 18 ρμΙαίη {Π6 ΑΡροβι]α τηϑϑηΐ ἰο ἀβθηοίβ 
“ς ΘΥΘΡῪ (οἴδιθγ) παρεθ οὗ" δυϊ βοῦν δηα ἀρ :᾽᾽ 88 
ἴῃ ῬΉΠ. ὦ,90., ψἤθγο (σά 18 βδιά ἴο ἴανα ρίνεη Πἰπὶ ἃ 
86 Ψ]1Οἷὶ 15 ΔΌΌνΘ ἜΘΟΥ ὨΔΙΏ6,᾽" ὅζα. 

91. οὐ μόνον ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, ἀλλὰ καὶ ἐν τῷ μέλ- 
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λοντι. Τῆ686 ψογαάϑ ρ] Αἰ ηΥ ᾿πάϊοδία (δὲ (ἢ6 Αρμοϑβε}θ 
ἢδ5 Τοίδγθποθ ἴο ὐὐχηξέϊος δηὰ δας ποτὶ 68 ἰῇ ἤξαϑοη, 
88 Μ6]} 45 'π εαγέλπ" (ἔὺγ ψ δὲ 6186 οδῇ ἐν τῷ αἰώνι 
μέλλοντι Π]68η}: 8πὰ βυσἢ [885 ονδῦ ὑὕδθῃ ἰῇ6 ᾿ῃ- 
νϑγ θα πηοά8 οὗ Ἰηϊογρτγείδιίοη δἀορίοα ὃν (οιηπηθη- 
ἰδίοτβ δη “ΓΏΘοΙορίδηβ ἴσοι [ἢ 6 Θαγ]]}68ἴ ἀρθ8. [1 ἰ8 
βίίδηρο, ἰΠογοίον, (δι [6 τοσθηΐ Εογαίρη Οοιηπηθη- 
ἰλίογβ ϑῃου ἃ αἰβριιθ (18. Νοῖ 8ο, ἤοννθνθγ, Κορρο, 
ψ ἢο δά π|}18 (6 πρϑ! ν οὗ (πΠ6 ἀοςσίηθ6 Ὀοίῃ ἤδσα δηά 
δἱ (οὶ. 1, 16. : δηά ἢ6 τγοΐίδιβ ἴο 8, 14. 6, 12. 1 (ον. 
1ὅ, 24. οι. 8,388. .[48ρ[53, ἴοο, δοϊκξκηον]θαραδθ 1ἢ}15. 
Οἱ τε 86η868 οὗ αἰώνι ἰΐ 185 Ποῖ Ὠφοθϑβᾶγυ (0 τοῆηθ. 

ΕῸΓ ν ἤ οί 6Γ 6 βϑῦρροβα [Π6 Δροβίὶβ (ο τῆϑδη τρορα, 
ΟΥΓ ἐΐπιθ, (ἢ 6 βΘηΘΓα] τ δηϊηρ; νν}}1 6 {Π|6 88ΠΊ6. 

ῷ, καὶ πάντα ὑπέταξεν---ἐκκλησίᾳ. “ΓΒ νοῦβ6 18 
ΡΑΓΕΥ (6. βᾶπη6 ἴῃ δθηῃςθης ψ 1} (Π6 ἰα5ῖ. Τἢι8 
πάντα---αὐτοῦ. ΤΠοΙρΊ,, ἃ8 ΚΟρρα οὔβογνθβ, ὈῪ (ῃ6 
σἤδηρσα οἵ Ππηδρο {Π6ΓῈ ἰδ βιρροβῖθαά {Π6 δμδ)θοέίοη 
αηάογ ψ ἢ οἢ ὄνθὴ ἢϊ8 δάνογβαγιθϑ τη Ὀ6 ἰο ἢϊη), 
δΔηα (6 οοηϑδοχιθησος οὔ ἰῃδΐ Ορροϑί(οη ὈΥ ἔδο! ην 
{ῃη6 ψεῖρσῃι οὗ ἢΪ8 ροννϑὺ ἴῃ {πδὶγ ρυῃϊβῃπηθηί. (Οοιῃ- 
Ρᾶγα 1 (ὐογ. 1ὅ, 17. ΤΠθ πάντα τηιιϑῖ 58Ι]6Ώ ΠΥ (ἢ 6 
πάσης ἀρχῆς οὔ {|| ργεσααάϊηρ νεΓβ6. 

ΤῆΘ Δροβεῖε {πδη δηριδίϊβ ὕροη (ἢ 6 ἔΟΓΠΊΘΓ ᾿πηΔρΡ6 
αποίδεον ἃῃὰ τογα θῃδγροίῖς νίαν, ὑηἋ6Γ ψϊοῆ 
ΟἾ γι 8 Ῥοιῦθ)" τλᾶν θ6 Πσοηβίογθα, ἡϑδιησῖυ, 88 Ὀθίηρ 
ἢρδὰ ονοϑῦ ἃ]}} ἰο [ῃ6 Οἢυτγοῦ ; ΨῃΙΟἢ βυρραβίβ {6 Ιᾳ668 
οἱ ΒΡ ΥΟΥΥ οχογοιβοα ἔογ ἰπ6 θεηθῆϊ ὁΥ [Π6 τηΐ- 
Τῖοσβ. δύσῃ (1 {8101} 18 186 1468 Ιηἰοηαρά Ὀγ 1ἢ6 
ἰθγπὶ κεῷαλή. Ὑὴα ἔδωκε 15, ἃ8 ΚΟρρβθ οὔϑογνε (ὈῪ 
ἃ ΗοὈταίβει ἀδγινοά ἔγοσῃ ἴ1712), ῥιὴ [οἵ τέθεικε, ἔστησε. 
Ὑπὲρ πάντα τῊΔΥ, 1 {πϊηΚ4, 6 τοραγα θα 88 Δη 16]οί σαὶ 
ΘΧΡΓΟΒ8ΊΟ, βρη  γηρ “ ΟΥΝΟΣ 811 ΡΘγβο 88 δηά (ἢίηρ5." 
ΒΥ τῇ ἐκκλησίᾳ, 1 ἀϑ8θηΐ ἴο ΚΟρρθ, 18 τηϑδηΐ {Π6 ρο- 
ΠΟΙΆ] 856} 0}Υ οὐὗἩ θ6]ονοῦβ, Ὀοΐἢ 1 ϑασί ἢ δηᾶὰ ἴῃ 
᾿θανθῃ, 8η236}8 ἃ8 Μ6]} ἃ8 θῆ. δ γϑίειβ ἴο 1, 10.; 

ἈΞ ΤΊ τ δοἢ νἱονν {Π6 [Ο]]ονρ; δρ᾽ εἰ ἰοὰ τοιηδυὶς οὗ ϑοδοοίίρ, ἰδ 
ΨΕΓΥῪ ΔΡρ]ο80]6 - ““Νόοη βοΐυπι {{{0}} αἱ ηϊαίυτ.᾽" 

80 ΤΏΘΟΡΥΪ.: να ἵμὴ ἀκούσας ὅτι ἐκάθισεν ὑπεράνω, νομίσῃς 
αὑτὸν προτιμηθῆναι μόνον, δείκνυσιν ὅτι καὶ δεσπότην αὑτὸν ἐποίησε 
τάαάντων. 
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Δη, ἔον δῃοίμοι δχϑπρ]6 οὗἁ {1}18 δχίθπέάθα β6ηδ6 οὗ 
ἐκκλησία, ἴο Ηοὺ. 12, 28. ἐκκλησίᾳ πρωτοτόκων ἐν 
οὐρανοῖς ἀπογεγραμμένων, καὶ τριτῇ Θεῶ πάντων, καὶ 
πνεύμασι δικαίων τετελειωμένων, καὶ διαθήκης νέας μεσίτηῃ 
᾿Ιησοῦ, Δ} ἸΠΟΧΡΓΘΒΒΙΌΙΥ 500} Π|6 ρΆ888 96. 

48, ἥτις ἐστι τὸ σώμα αὐτοῦ, τὸ πλήρωμα τοῦ πάντα 
---τληρουμένους. ἼΠ6 ΑΡοϑι6 δά ἀθαὰ {686 ψογάβ ἴογ 
{Π|6 Γδάϑοη βιιρροβίθα ἴῃ [6 ἔὈΤΤΏΘΓ νεγβ6. ὅ0 Τῆθο- 
ΡὨΥ}. 1.: “Πδὲ ἡ πῆρς ποΐ θ6 βυρροβοά {πὲ ἈΥ͂ 
ἀθαά Ὀδ6 τηθϑηΐ ροιυον, ἢ6 8808 [ἢδιὶ ψῇδί (Π6 δᾶ 18 
ἴο {Π| θοάγ, 80 18 (ἢ γιβί ἰο ἴῃς. (ἸΠυγοῆ, δηά 1 {Π6 
ΒΔΙΏΘ ΏΔΉΏΘΙΓ 18 ἢθ τγοΪδίθα ἴο, δηά υπ!οα νι Κἰ.} 
ΤῈ ψογάβ τὸ πλήρωμα---πληρουμένου ἃΤΘ6 Ρυ ἰῃ Δρρο- 
5[Ὰ1Λ09η τὶ σώμα, δηἀ 5] ΡὨΠΥ : ““ ἀηὰ [ἢ15 8 {6 ηυ- 
ΠΊΘΓΟΙ5 ὑοάγ οὗ πῇ (οΥ ὑεϑἰοηρίηρ ἴο ἢ! 88 ἢ) 686) 
ψο ΠΠ]ΘΙἢ 4}} ψ Π ὄνου {πϊηρ." ὅδο Ηδβγοῆ.: 
πλήρωμα, πλῆθος. Τἢδ ἴογηι πλήρωμα, Ἀοβοηηι. οὔ- 
ΒΕῖνϑϑβ, 810 1868 δὴ ὑηριριθηδθ πιμίξὶἐμαάθ, υἱοὶ, τοί 
ΠΟΙ πησ ἐΐβ6! (ὁ 115 ον (ΘΥΓΙΌΤΥ, ϑργοδάβ (Ὡγ 
Δ ΠΘᾶΓ, δηά {ἢτ|8 4118 νϑγοι 5 Τορίοηϑ; 8ἃ8 ἰῃ 5. 

.34., 1. πλήρωμα τῆς γῆς, [ὉΓ παντὰ ἅ ἐστι ἐν τῇ γῇ. 
“ἍἬδτγα (ςοηίηιϊ68 ἢ6) ἰἢ6 Ολωγοὴὶ 18 σ 16 πλήρωμα, 
88 ΠΟηϑἰϑίϊηρ οἵ ΠΊΔΩΥ ρᾶγίβ, Δ8ηἃ δοίηρ' ἃ ὨυΠΊΘΓΟΙ8 
δοσἰοίυ. Πάντα 15 (Π6 πδυΐογ ἴῸΓ ἴἢ6 πηϑβοι]! 6, αὐΐ 
μι. Ἔν πᾶσι, ΜΠ 41} δέίοοδῖησδ. ὋὉ πληρούμενος, 
“ἢ {15 4}} ἢ Ὀ] Θβδ! ἢ ρ8,᾿ ΟΥ ““ ἀΙ5ιΓ 165 Ὁ655- 
1008 ἴο τηθη," 1. 6. (οὐ, (ἢ6 ἔοιιπίαὶη δΔηἀ διΐῃογ οὗ 
81} ροοά. ὙΠῸ τὴ ἀ]θ πληρουμένου 8 8η αἀοέϊυεῖ 
8686. ΓΠ6 ρδβϑβϑᾶρα 185 (ἢτπ|8 γοηάδογρὰ ὃὈγ Ῥεῖβ. : 
“« (γβίι 5 δϑὶ ρθη 60, σίοτγία [)6ἱ Ῥδίγβ, οπηηΐα ἴῃ 
οὔληΐθυ8 Πρ] 6 η{15." Απα ἢ6 σομηρᾶγθβ ΡΏ]Ϊο. Τ᾿ 2. 
Ρ. 171, 84. ὁ εὐμενὴς καὶ ἵλεως, ὁ πάντα διὰ πάντων πε- 
πληρωκὼς τῆς εὐεργέτιδος ἑαυτοῦ δυνάμεως. «8ρὶ5 ραᾶτ8- 
ῬὮΓΑ568 {Π|Ὲ8: ““Θιυαῖα διιΐθη οἵ αυδηϊζιπὶ οϑί 80]8- 
(ἢν αυοα ἰδηΐυπη ἱπηροσίπὶ ἢαῦεὶ 15, αυΐ Ια ἴῃ 
Θοοἰθϑίθ Οἱ Πα πὶ δχϑιοοῖ, ἰᾶπῇ δαπηγαηα γχαρίσ- 
ματα πνευματικὰ οἱ ἰΔΓρΊτιΓ, αἴαιιθ 1}}1 815 ῥχοβριοῖ, υἱ 
σἂρι ΠΟΓΡΟΙῚ σοΠΒ01{.᾿ 

Κ΄ 80 ΖΕ δ. ἢ]. Αβϑη. 804. ἄλλος παρ᾽ ἄλλου διᾶδοχάῖς πληρού- 
μενοι. 



ἘΡΗΈΒΙΑΝΒ, ΓΗΑΡ. 1. 597 

ΓΗΑΡ. 11. 

ΨΈΚΒΕ 1. καὶ ὑμᾶς ὄνταφ νεκροὺς τοῖς παραπτωμασι καὶ 
ταῖς ἁμαρτίαις. “ΓΠΟΓΟ 15 ἤθτα ἴΠ6 βδᾶηθ Ἴσοπιηρίαίηϊ 
ΤηΔ 46 ἃ8 Οἢ 80 [ὩΒΗΥ [ΌΓΙΏΘΓ ΟσσΑΒΙΟΉΒ, ΠΑ οἶγ, οὐ (ἢ 6 
αἀϊν]ϑίοῃ οὗ (ῃ6 (Παρίογ ἢανίηρ θ6θη τηδα δὶ δη ἱπι- 
ῬΓΟΡΘΓ ρ͵ᾶςα. ὙΥοι {δι ἀἱν!5οη 15 ϑδαῃοιίοηθά Ὀγ (6 
Δυϊ μογγ οὗ ΟἾγγ8., ἢοῸ ἤθγα σοϊηϊηθης68 ἃ Π6 
Ηοΐγ. [Ι͂ἢ ἰδεῖ, {Π6 ΡΓΟΡΥΙΘΙΥ οὐ ἱπιργοργίθίυ οὗ 
16 αἀϊνίϑίοη Μ|}} ἀεροπά ὕροη {π6 εοηδέγμοῤίοη οὗ 
16 Ψογά8 ὑμας ἁμαρτίαις, ψ] ἢ (π 6 δηκίθης (ομ- 
τηθΘηΐδίογβ, 8δηα6 δἰιηοϑί δἰἱ [ῃ6 τηοάθγῃ οὔθβ, σομῃησοΐ 
ΜΙ νοῦ. ὅ. (ῆθγα {ἤθγα 18, 88 (τοῖ., (τε }]., δηά 
τηοϑὲ (ὐοπηπηθηΐδίογϑ [ΠΏ Κ, ἃ τρρϑι θη, }6} Θραηα- 
ἐεμοὶη)}" συνεβωοποίησε τῷ Χριστῴ. Τἢυ8 ψῆἢδι (0]- 
ον" 5, ὉΡ ἴο νοῦ. 4., δηά καὶ, ψ οὶ ἔΌΠ]}ονν8 δ νϑγ. ὅ., 
τυδὲ Ὀ6 ἰΔκΚϑὴ ἃ8 ρ]θοηδϑί!ς, δίθγ [(ῃἢ6 τηδηηθν οὗ 
1ὴ6 Ηδοῦτγονϑ, νῆο οἴἴθη ἱἐηέογροδβθ ἰἢθὶγ Ἵ (νοῦ 
861 68 ὃξὲ Δηα καὶ, οὐ {Π6 δὲ 15 ἰο ὕ6. τϑηάογρά ἐπ- 
φιαηι, ἈΠ 1Π6 καὶ, οέίαπι. Αὐά σΘγίδ ὨΪν απαοοἰμέλα 
ΓΘ. ἢοΐ υῃήθαυδην ἴο Ὀ6 ἔουπα [ἢ δῖ... 40]; 88 
Οἱ]. 2, 6. Ὑδεῖ {πΠ6 ἀῦονα πιο ῃοά ἤδ8 ὕθθβη, ὈΥ 1ἢ6 
τοσθηΐ (οιπμηρηΐαίογβ, ἰπΠοιυρῇς ἴοο ἢαγϑὶ ; δηα {Π6Ὺ 
ροπογα νυ δάορί δὶ 15 σοηδἀεγοαὰ 8ἃ58 1ἢ6 5] πΊρῖοΥ 
ξοηϑίγυοσί(ίοη ; πϑιηοῖν, {Πᾶὶ ῬΓΟΡΟΒΘΩ ὈΥ (γδίῃηδγ 
(Διὰ ὑυδέοια [πὰ ὈὉγ γ. (δηάϊοσ. ὅδ6θ 1)οάάν, δηά 
Μδβοκη.), νῆο γϑίδγβ ἰῃ6 ὑμᾶς ἴο {Π6 πληρουμένου ἴῃ 
(Π6 ἰαϑὲ νϑῦβα οὔ (6 ρῥγθοθάϊης Οδδρίον, 80 υηϊηρ 
Ὀοίῃ ἰορσοίθογ ἃ5 ΟὨΪΥ ἴο ρίαςβ ἃ οοηιηια δἰ Γ πληρου- 
μένου, ἢ (ἢ 6 ἐΟ]]Π ον ρ 86η86 : “ Νιυ!ϊηθΓοῦβ ἰ8 1ῃ6 
Ἀ586 1} 0]ν Οὔ {Ππὶ αοὐα ΜἢΟ, ἃ8 ἢ6 ᾿οδα8 8] οἴπιδγβ σι ἢ 
Ὀθηθῆϊ5, 80 8450 ἐἰοθϑ ἢ6 γοιὶϊ ; οἵ (45 )οαἀγ. Ὀαιογ 
ΟΧΡΓΘΒ8568 1), “Ηδ ν᾿ ῃὸ έἑοέξ, αἰΐ ἠϊδ πιοπιδθν5 ἢ 
4}} ριϑ δπὰ νἱγτία65, διῇ 480 Μὠα ψοιε διαοηρ (ἢ 6 

ἘΞ Αμὰ 80 (Ξουεη.: Ἢ ἀνταπύδοσις, μετὰ πολλὴν σύμφρασιν" 
καὶ ὑμᾶς ὄντας, φησὶ, νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν᾽ εἶτα πολλαῖς περι- 

λαῖς μεστώσας τὸν λόγον, μετὰ ἐπαναλήψεως τοῦ αὑτοῦ ῥητοῦ, 
οἷον, καὶ ὄντας ἡμᾶς νεκροὺς τοῖς παραπτώμασιν, ἀπέδωκε τὸ κατὰ 
πόδας, συνεξωοποίησε τῷ Ἀριστῷ. 
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τοβί." Βυΐ {15 τηϑῖΠοά, βἰτηρὶα 848 [ξ ΠΙΔΥ͂ 866Π), [η- 
νοἶΐνοβ ἡ ἘΠ υ } {168 ρογπαρβ 48 ργοδὶ 88 ἴῃ 6 σοπηπ)οῦ 
ὍΠ6. [{18 [ὯΓ ΠΟΤῈ ἡδίῃγαϊ ἴ0 ϑρροβῈ ἃ ρεγίοη αἱ 
πληρουμένουιΓ ΤΊα ΝΘΓῪ δἷγ οὗ {6 βεπίθῃςσθ γθηιῖγ88 
{Π|8, δηά, 1 τῆᾶὺ δαά, {6 ἐρησίλ οὗ τὶ (ἴον τὲ [88 
σοπεϊπυσα ἔτοπη νϑῦ. 1δὅ.) ἀδηγμδηάβ ἃ. Τῆθ Αροβίῖ8 
ψου ἃ βοδγοοὶν ἤδνο {Πουρῆς οὐ δαάϊηρ ἴο ἃ δεῃίθῃςε, 
Αἰγοδαν ἴοο ἰοπρ, βδανογαὶ τΠΟγῸ νΌγθ68, δηἀ τ} {ἰηρ’ 
{Π6πὶ ἴοο ὈΥ 80 8ἰθηάδγ ἃ οοππθοίίΐοη. ΕἸηδίν, πλη- 
ρουμένου σλῃηοῦ Μ᾽ 6}] θ6 τορεδίβθα, Ποὺ πεπλήρωκε ἴΚοη 
ἴτοτῃ ἰ{, δἱ 1, 1., νπουΐ πο ΑΓΒ 6895 ὈαΙηρ' ἰη- 
νοϊνοὰ. 5 τηοίποά γ16458, ἰοο, ἃ βοιηθν δὶ {Πρ α 
8686. 80 (Πδΐ, ροη ἴἢ6 ψῃοΐθ, 1 866 ΠΟ Γγθᾶβοῃ ἴο 
ἀοβοσί {πΠ6 σοτημηοη σοηϑίγιοίίοη, τ ἢϊο ἢ 15 ἀοίρησοά 
ὈΥ 850 ΤΏΔΏΥ 51Π|1|8Γ ᾿πβίδησοβ οὗ δηδοοϊιϊῃοη δηά 
ΒΥΠΟΠΥΒ18, Δηα ΘΒρΘΟί ἢν βίηςσο ἴ ἀρσγοοβ ἢ Οἱ. 9, 
18. Α58 ἰο {πῸ οἴ οΥ τηοάθ8 ργοροβϑά, ῃδπηεῖυ, οὗ σοη- 
ποοίίηρ [Π6 ὑμᾶς, ὅτε. ἢ νοῦ. 18. ογ νϑγ. 19. οὔ 1Π8 
Ριοοοάϊηρ ΟΠαρίογ, ὙΠΟΥ ἅγθ ἴοο Βιαγϑῆ (0 ἄββθγνβ 
ΔΗΥ δι(ΘητΊοη. 

1. νεκροὺς τοῖς παραπτωμασι ἰβ8. [ὉΓ νεκρ. ἐν τοῖς πα- 
ραπτώμασι, δΔηὰ {[|ὰῖ ἴογ διὰ τῶν παραπ. ; 88 ἴῃ (ΟἹ. 
ῷ, 195, οβθημη. σοιηρᾶγεβ {Π6 υ86 οὗ (ἢ6 [,ἰη Α4Ὁ- 
Ἰαῖϊνθο. Τῃ6 ρἤγαβϑα “" ἴο Ὀ6 ἀδδή ὠπίο βίη, 88 1ῇ 
Εοῃ. 6, 2. (ὐαἰ. Φ, 10., 15 οἔὗἩἍ δοῖποσ πδίισγθ. ὅ0 
Κορρθ, ψῆο {π|ηΚ8 [ἢ ΌγΓπμΘΓ ρἤγαβα δαυϊναϊθηΐ ἴο 
δοοίογε ἱηζεἰϊοὶνδὶπιῖ: ἀηὰ Ἦδ 15 ΟἿ ορίπίοῃ ((ἢδί 186 
(6 ΓΠΊ νέκρ. 18. ΟἿΪΥ υβδοα ἰο ἀεοϑίρηαία {πῸ λοῖσλέ οὗ 
ἀοοίγνμοίίοπ απὰ πιίδονψ, οὗ σι οἢ ἄσδαιἢ 185 ἃ ἔγεφαθηὶ 
᾿ᾶρθ. Απά Π6 γοίδγϑβ ἴο Βοιῃ. 8, 6. δπὰ “4168 ὅ, 
40. δο {π6 ῬΒΠ]ΟΘΟρ 68 σα] δὰ Ὀ4ο 8} 1 46γ8 ἔγοπι 
ῬΠΙΠΟΒΟΡὮΥ, δηᾶὰ ἰἴοθβα ψῆο αρϑῖη υἹοϊἀθά {ἰθιη- 
86 ῖνθβ (ὁ (6 ἀοιηϊηϊοη οὗὁὨ 8η1Π|Ί8] ρϑϑϑίοῃβ, ἐἀδαά. 
566 {π6 ΟἸ45881:6 4] 1π|82ὲγαςοη8 οἵ ἡΥωοίβ., ἰο ψῇῃιϊοῦ 1 
δὰ Ζ241π|0ῦ]. Ν. γί. ᾧ. 78., δηὰ Ζοβερῆ. 1890 ἃ 
1821. Εα. Ηυ 48. Βαΐ 1ἴ πᾶ  δ6 ᾳυσδιϊοηθά τ ΠΘίΠοΓ 
1Π6 41Π8[08 ἅττα ἐΐθ δαπιθ. Το Ὀ6 ἀδαά ἐπ δὶ 566 Π|8 
ἴο ἸΏθ8η ἴο δ ἐοία!}ν 8ι}0]Θοἰοα ἴο 1ζ, ἃ8 ἃ ΠΟΓΡΒ6 ἰ8 
(ο {Π6 ρον γ οἵ ἀθαί!, δηά ἴο 6 848 Ἰῃσαραῦϊα οὗ 
τἰδίηρ; ἔτοπι ἰὉ 845 (δὲ 15 οὗὁἩ βείηρ τοϑίογθὰ (ο [{8. 
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Απά ἴῃ {{Ππ βαίηθ Ἰίρδέ (1 ἤπάλ Με. ΤΙόοοκα νιενεᾶ 
(ἢ Ἔχργθβϑίοη. Ὁ 
Τὴ ὄντας 8 τρ ν βαϊά ὃν Κορρα ἰο ὃ6 ἐδ6 

Ράγιοῖρ]8 ἐπιρονζεοέ, ποῖ ργοβθηΐ ; 88 δρρθᾶδγβ ἔγοπι 
τη6 τότε δῃὰ {6 Αογίϑί περιετατήσατες 1 ἢᾶνθ οὔ 
ϑανϑγαὶ οἱ ογ ὁσοδϑίοηϑ ροϊηϊθα οαΐ {ἢ 18 86 οὗ {Π6 
Ῥδγ ΟΡ] 6 ἐμιρογζεοί, νος, τπουρὶι βοιηεναΐ ΓΆΓΘ, 
1 18 βίγαησα βῆοι ἃ πδνϑῦ ἴᾶνο γοί ἔουηά ἃ ρίδοθ ἰῃ 
{Π6 Οταπηηηᾶτβ. Βοίνοθη παραπτ, δΔηα ἅμαρτ. ἴξ 15 
ΠΟΐ ΠΘΟΘΒΒΆΣΥ ἴ0 ΤΏΔ Κα ἀἰϑι1 ΠΟ] 0}. β 

2, ἐν αἷς πότε περιετατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσ- 
βου τούτους Τὶ 15 ραίη {πὶ [ἢ6 Αροϑί8 18. ἤθγθ Οἱ Υ 
Δα ἀγθϑϑίηρ (ἢ6 Οοηπέϊίο ρατὶ οὗ τῆ Ερῃεοβίδη σοηρτο- 
Βεαίου ; ἰπΠουρἢ 848 {6 Υ ἀου11688 ἔογηθά Ὀγ ἔδγ {ΠῸ 
τηοϑ σΟηϑ. ΘΓ] 6 ρᾶγί, ἢ 8 νν 88 }118{}Ή{ 6 ἃ ἰη δά γα ϑβί ηρ' 
1Π6πὶ αἰΐ 88. ϑιισἢ. [0 ἰ8 γαηαγκαὰ θῪ Κορρθ, {παῖ 
περιπατεῖν ἐν ἁμαρτίαις 18 ἃ ὈτΙ 6 τηοάα οὗ ΕΧΡρΓαββίοη 
ἴον περιπατεῖν ἐν ὅδῳ ἁμαρτίων : ἃ5 ἰῃ Ῥτον. 8, 20. 
Αηά ἀοιθ61688 {6 τ θίδρῃοΥ 15 τόσο μηῤοίαά θα ἴῃ 16 
ΟΙά Ταβίαπιθης {δὴ ἴῃ {1 Ναὸν. Περιπατ. 5 ΡΥ 
Β]ση1 658 ἴο ἐΐν6, αοἷὲς ὅζο. Κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου. 
ΕΓ αἰώνα ἀδηοίε8 (438 οὔθ), Κα [6 [,Δἰἢ ὠυῶπιὶ 

8η4 σεομέμηι, [ἢ 6 ΦΙαΉΠΘΥ ψ ἐϊε. Ἐλοβθῆτῃ. σοηρδΓο8 
δεπιιδ δεομϊ, ἐδθ τυαν Γ᾽ ἐδ τυογἰά. Ἠδ τιϊρὶνο πηοῦθ 
ΔΡΕΪν ἤανο οἰἰοἀ Ἴαοϊῖ. Οογη. (Ο. 10. ““ σΟΓΓΙΙΤΏΡΕΟΓΘ 
οἵ σογγαηρὶ δεομέμηι νοσδίυγ.᾽᾽ Κατὰ 5ιρηϊῆθ8 ἐπ 
οοη ον πιϊέῳ ἐο, αὐέον' ἐδ οχαπιρίο οὐ, “ΤΠουρ ἴῃ 1ῃ6 
ὨδΧί οἸαιι86 ἰξ ἀθηοίοβ ἐπ ορη ογηέψ ἰο ἐδ εὐ οὗ, 
ὠηρείίοά ὧψ. ΒΥ κόσμου τούτου 158. Ρ]ΔΙΏΪΥ πηρδηΐ [6 
ψ]ΟΚοα οὗὨ {μδῖ {1π|6. β 

3, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας. 
Μοεῖ τεοθηΐ (᾿ομμτηεδηίαίοτβ οχρί δίῃ (8, “5 [Π6 ροϊνοσ νι ῬγΏΠα 

οἵ (ἢ δῦ. τῆ6 Οδηϊζῖνα ἐξουσίας μανίην, (ΠΟΥ 84, δἴζογ {Π6 ζ8δη- 
ΘΓ Οὗ πὸ Ηδοῦτγονν, (6 ἴογοβ οὗ δῇ δη)εοῖϊνθ. Βιιῖ {Π18 δβθηι8 8 
Βαγϑῇ δης ἀηνναγγαηίδυία 1! ] 1α1}10 οὗἁὨ [ῃ6 5δ6η86. ἷ ρῥγείδσ, υνἱῖ ἢ 
1Π6 δηιὶθηΐ, δηά τηοϑῖ ηοάδγῃ Οοϊηπηδηίδίογβ, 85 Κορρα, ἴο σοηδίαοῦ 
ἐξουσίας ἃ8 Ῥυϊ [ῸὉΓ ἀρχῆς, ἱ.6. (48 ΟΠΔΏΘΪΕΣ Θχμ]α! 8) ΡΟΥΟΙ [ῸΓ 

. ἐλοδε ιοῆο ἐχετεῖδα ἴἢ6 μουν Γ οὐ τΐθ, (Ὠγουρμῃουΐ [Π6 νατγίουϑ ἀεργοθδ 
οἰ ϑυθοτάϊπαϊε ἀρεῆογ. Απὰ 8ὸ Κορρθ, Ψῇῆο τείειβ ἴο 6, 12. δ. 
114,4. 186, 88. 9. Αηάὰ (ἢϊΐδ 5 δι ρροτίαἀ ὃγ {πε δι! ῃονῖγ οὗ ΤΊδο- 
ΡὮ}]., γγυβο εχρὶαΐῃϑ ἰΐ : ἀρχόντα τῶν ἐναερίων δυνάμεων καὶ ἐξου- 
σιαττήν παντὸς ἐναερίου πνεύματος. Νονν {18 δ΄ 16 δι ρμοδεὰ ἴ0 Ὁ6 
[πε δεαί οὔ {π|8 σιϊς, δμὰ (ἢ τεδίάθεηος οὗ (ἢς νϑγίοιιδβ ὁγσγάεσγδ οὗ διιὉ- 



δ40 ἘΡΗΕΒΙΑΝ8, ΟΗΑΡ, 11. 

ογάϊπαίθ δροηϊϑ ὙΠΠῸῸ οοτηροεεά (πε Ὀοὰγ. Τμδὶ δρίτἰυα] Ὀεΐηρϑ 
βῃουϊά μοΙα δεῖς τοδίάθησα ἴῃ (ἢ6 δ" ἰδ ἴω Ὀ6 ἐχροοίϊεοα. Τδογο ἰ8 
Ὦοιο, 85 Μεάεο, ῬϊιΌγ, δηαὰ οἰἤδγα, οὔδογτο, γεΐσγεηοθ ἴο (ἢ 
ορίπίοη ὃοι οὗ (πε 96νν8 δπὰ Ἠδδιίπεπθ (δπὰ δβϑρεοίδι γ [ἢ 6 
ῬγιπαρΌγθαη8) οὗ [6 αἷγ Ὀείπρ τη ΚΙ Υ μεορίεά νι ϑρί γι 
οαἰἰοὰ Ὠεπιοηβ. Ὁ Ὑγεῖβ. γοίμαγκβδ πὶ δῖ. Ραυ ΟὨΪΥ βρεακδ (ἤυϑ 
δοουγάΐηρ, ἴω ἴπ6 ῃγίηοεΐμ]ε8 οὗ [6 Ῥγιπαρογθλη μὨ ΠΟ ΟΡ ἢ, νυ] ἢ 
ΒΊΟΝ ἴπσθε ἴο Ποῖ πα Ὑγοῖθ ὑγογα ἱπιθιιθα, Ὀυ1 ἀοθ5 ποῖ ρὶνθ 
ἰϊ 88 8 μαγῖ οὗ [πε ἀοοίτ πε Τενοθδὶ θα ἴὸ πὶ Ὁγ ΓΠϊδί, ἀπα ἴο ὃς ὃ6- 
Ἰίενεαὰ ὃν αἱ." Ὑεῖ ἢδ ποῖ ΟὨΪΥ ΟΧργΈ58868 Π0 αἰβδαρργοῦδίϊοη οὗ ἰΐ, 
Ὀυῖ Ὀγ (ἴἸὸ ἐχργεβοίοῃ τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος, ἃς. 
Β66ΠῚ8 ἴ0 Ῥγοΐδδβ ἢνἰβ8 Ὠο]εΐ οὗ ἴΠ6 τϑα} Ὑ οὗἨ δαίαπ᾽ε ἀρδθῆσν, αηὰ (ἢ 6 
ἴογῃι ἀρχόντα ἐπιρίϊες ΟἴοΓ8.1 Ὑεῖ ἰϊ δῃοι !ὰ θ6 γεπιοπηθεγοὰ {παῖ 
[ἢ ΟἾΠΟΥ ννογάβ τῆς ἐξουσίας τοῦ ἄερος, ἀο ποὶ ἰηάϊεαϊἐ δοιο ἔαγν (ἢ 6 
ΑΡοβιϊθ᾽ 8 Ὀεϊἰεΐ οἡ {παῖ θυ ͵ εοῖ οχίεπάθα. ΝῸΓ δῖὲ νγὰ ἴ0 δδοσίὶῦε ἴὸ 
᾿ϊηι 4}} τἢς εἰγοδιηϑ οὗ ἰῆο ΚἈΡΌΐη6. Οὐ ἴπ6 οἱπον δαηεὶ, τὸ δχουάο, 
8 ἴὩΔΠΥ ἀο, ἴΠ6 ἰηθισησε οὗ {118 ἀθπηοπδο 8] ἀρθῆογ δἰ ορεῖεγ, δηά 
ἴο τεργεδθηῖ 51, Ῥϑὺϊ ἢ! πη} 88 ἀἰβθο]]!ονίηρ ᾿ἴἴ, δηα γεῖ σοι ἐπδηοίηρ᾽ 
ἢϊ [ὉῸΓ [ΘΠΡΟΓΒΘΙῪ ΡυΓΡΟΒΕΘ, 18 ἢοϊ ΟὨΪΥ ἀοίηρ; (ἢδ6 ρτγεαϊοϑδὶ ἱπ)υδίϊοα 
ἴο ἴπ6 Αροβιϊθ, Ὀυῖ ἰδ τυπηΐηρ, σοϊίοῦ ἴὸ ἴἢ6 μοδ' {ἴν6 (δϑιϊπηοὴν 
ὈοΓἢ οὗ ἴπῸ Αμοβια δηὰ (π6 οἴ ῈΓ δδογεὰ νυγεῦβ. ᾿πεδεὰ ἴο διρ- 
Ροβο, Ὀδοδιθο {ἢ 6 ΓΘ 8 ΠῸ Δρρεᾶγβδηςθ οὗ ἀειηοηΐβολὶ ἰπἤυοπος ποι, 
{πᾶ [ΠΟΓΘ νγ88 ποὴθ ἰῇ ἴπε “ροείοἰϊς ας, ἴδ 88 ἰγγαιοηδὶ 89 ἴὸ 
ΒΌΡΡΟΞΘ, {Π8| Ὀδοαυ 86 ὯΟ το ΐγβϑοὶθϑ ἀγα ον ὑνοτοὰ ἰῃ ργοοῖ οὗ {ἰ6 

κ ΜΗΙΟΝ 15 [Ἅ]Ϊγ ργονεα δηὰ ᾿ΠΠυδιγαῖοα Ὀγ ἰἢε οορίοιια (ΟἸ]εοἴδπεοι 
οὔ ει. τι Ῥῃΐΐυ, 4381, 28. ἐστι δὲ καὶ κατὰ τὸν ἀέρα ψνχῶν 
ἀσωμάτων ἱερώτατος χόροε, δῃὰ ἀς Οἰἱρδηῖ. ρ. 468, 7., Ὀεδι 68 ἸΏΒΗΥ 
ΟΙΠΟΥ μϑ888065 ἔγοηη ἴῃ βδη6 ΔΌΚΠΟΓ, 80 γΘργθθθη 5 {Πγ6 85 ει] 
ἴῃ δυϊηῦογῦ ἰο (ἢ 6 δἴαγθ, ἱ. 6. ἱΠῃ : ΠΊ ΓΑ ]6. Μη] υ8, ὁ, 18. ᾿πληγθϑο 
γο] δ ηι πυΐπα πάρ. Ὀίομδη. [᾿εγῖ, 8, 82. εἶναι τε πάντα 
τὸν ἀέρα ψνχῶν ἔμπλεον, καὶ τούτους δαίμονας τε καὶ ἥρωας νομίϑεσ- 
θαι. Απηὰ [6 ᾿Ἰυδῖβ οὗ τῃς6 ἤθε ἢ ἃγθ, ὈὉῪ ῬοΓΡὮΥΓ. 80. Εὐδεὺ. ὕγ, ἔν.. 
4, 28., δδογὶ θὰ ἴο (ἢεϑε ἢειποῦϑ. ὅο αἷδο Ρ]ιΐί, ρμ. 2, 861] Β. εἶναι 
φύσεις ἐν τῷ περιέχοντι μεγάλας μὲν καὶ ἰσχυρὰς, δυστρόπους δὲ καὶ 
σκυθρωπὰς' ἃ 274. Αγιι]ε]. ἀς δο ϑοογαῖΐβι Μαοηϊογιαχ αἰϊνογιπι 
δῖα δου ἷο δϑί, αὐ] ἢ γὶβ μ]6 15 ἴδγγΓ8 σΟΠ Θγι "8 66 τὗΠι19 σΟΏ- 
ἤπίθυδ ΟΟ]! μεν η δ νεγοδηίυγτ. [ὑο8η. 9, 6. ᾳφυούψυςα μδίεν ἰδ ΓΒ 8 
1ηἴ6Γ ἸὈΠεδα 6 τηδϑίι8, ΘΘ 61] τη 68 ΠδὈΪϊ Δἴ. Αηὰ Κορμα οἰϊε5 
Ρίγκα Αὐοῖῇ, [οἹ]. 88. }».ὄ 2. δεϊεπάιϊ, ἃ ἰετγὰ ὑδ4ῖι6 84 Ἔχ μβηρϑιιηι 
ΟΠ ΠἿ8 ᾿Ϊ] 6 ΠΆ 6686 ἴπΓ}}8 οἱ ρτε δος, εἴ Ἰηἔγα μ᾽ υΓ 85 6856 Ογεδῖ ΓΔ8 
Ἰιεάδθηις8 εἴ ἀσουξδηΐθ8, ΟΠ] 6846 δία γ6 86 νο] Γ6 ἴῃ ἐδῖ8, ἤδαυς ἰο- 
Ουτ 6886 τδοιυη) δε οαἸηΐα μίδηι ὈΓεεροϑὶτἷ8, αυογυαι 8}1}} δὰ ὕὈ0- 
Ὠτπ|, 4111 δὰ τπηαϊυτω, 411} δά νυἱΐδηιν, αὶ δὰ γογίθη) ᾿ησ!ἴα}ῖ. Απὰά 60 
[ξυᾶῖ, δὰ ἔμδιεβ. ὃ 18, ἐν ὦ πᾶς πόλεμος κατεργεῖγαι ἀερίων καὶ 
ἐπιγείων πνευμάτων. 

1 Εογ Κορρε, 1 {π΄ηϊκ, ἢδ5 τὶ ριιἶἷν ουϑεγνοᾶ (ἢδἴ τοῦ πνεύματοε 
ἰδ [ὉΓ τὸ πνεῦμα : ἃ δ᾽ 5) Ιαρδαὲ (50 Βοβεηῃ. Υἱάδίυν Ῥδυΐυβ ἢο, υἱ 
}10], Ἔχοϊαἶδθ6 ἃ σοπϑιίΓυοιΙοη 6), Ἔἐχουβ8]6 ἴῃ 50 80 ἢ 6 ἃ ρϑεβᾶρο, 
δἰ τ" Δ Ὺ (0 5. ἢ 88 ννὸ ρεγρείυ δ} } 7 Πηά [ἢ ἴδ ΑΡοσδίγμβθθ. [118 ἴοο 
Πδγϑἢ ἴ0 ΒΌρροβε, νἱτἢ ατοίΐ. ἀπὰ οἰδεῖ, (Πδἰ πνεύματος 18 ἴογ πνεὺυ- 
μάτων : ἃ τηϊϑίακε ννϑΐςἢ σοι ὰ ποὶ θ6 βοοοιιηίεα ἴῸΓ οὨ Δ} μτηοὶ- 
Η͵}ε5 νυπαΐσνοσ, 
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Οοερεῖ, Ποη6 ψαγο ἑἦοπ νγογκειὶ. Τδῖ σεγὸ ἴο οοῃίουη ἔπο οτὰϊΐ- 
ὭΔΓΥ 8ηα (6 ΘΧΙΓΒΟΓΟΪΏΔΥΥ αἰδρειδδίίοηϑ οὗ Ῥγονίάοῃοα ; νη ΐοῖ 
νου ἃ θ6 υηρ ἢ] ϑορἢἶςα] 88 νγν6}} ἃ5 ργεσυτηρίυουβΒ. [1 5ῃοιι ἃ βϑδῖι 
{πδι τΠ6 Αἰην ἢ γ μαγπη το, δη4,, 85 ἰἴ γεγο, ἰεῖ Ἰοοϑα ἴἢ056 ἀδηγοηϑ 
10 ὀχεγιυῖβα {Π6ῖγ ροῦνεγ ἴο ορμοθα ἴΠ6 βργεδὰ οὔ (Π6 Θοβρεὶῖ, ἰὴ ογάϑσ 
τπεγεῦν ἴο μυῖ ἴο [ἢ μτοοῦ (6 οδεάΐϊεηςε οὗ 8 βῆ} δεγνδηῖϑ, 
δπεῖ ενἱησα {Π6 αἰνίπα τηϊδϑίοπ οὐ ἴπῸ μγϑδοῖεγβ οὗ ἴΐ Οοβροὶ, ὈΥ 
ΕΔ ὈΠς Ποῖ ἴο ουγα ἐν. 18 τ οἷν Πογοϊοίογε ἢδιὶ δά 66 οὗ ἢο Γ6- 
τωογ. Αῃηὰ ἴδε νῦν πιᾶὰν ὃ6 τῃποιρῶϊ ἴο ἔδνουγ {[ν|8 ορίηΐοῃ. 

ὁ0η (ἢς Κἰπάς οὗὨ ἀδπηοηϑ8, 866 ἃ ουγίοιι!ϑ ὨοῖΘ οὗ τοί. Ἦδ [ἤθη ἰδ 
δὰ (ὁ δϑρϑοδ!γ ἐπεγρὶζα ἴῃ ἐδε οὐἠῤίάγοη οὗ αἰεοδοαϊδπεθ, ὈΥ νυ ἢ 
Θχργοβϑίοῃ 1 νουϊὰ ποῖ υπἀεγδίδηα (νν ἢ ΚΟρρα,) ἀπδείξευετς ἐπ (δέ 
Θορρεὶ, Ὀυὶ {πῸ αἰδοθεάϊεηϊ ἴο [ἢ νυν}! οὗὅἩ Ουὰ (80 ΠΕΡ]. τοι μὴ 
πειθομένοις Θεῷ), δηὰ ἢ τηογαὶ ἰανν ; τυ ον ννὰϑ [ἢ οδθα τ (ἢ 6 

τ ὈμΚ οὗ Ὀοι εηΠ]ε8 πὰ 766. ΤῊς δηϊίοηϊ (οπιτηδηϊαίουϑ 
αἰϊαια πλυοΐῖ οὐ [Πα ἴογπὶ ἐνεργοῦντος, ΜὮὨΐοδ, {ΠῚ} τἋ6}} υ8, ἰη- 
Ρἰΐεβ νοϊυπίδιυ οὐδάϊοησθ οὐ ἴα ρμϑτί οὗ [ῃο86 ψῃοτῃ ϑδίδη 86- 
ἴυδῖε9. Ὑἤοθο {Ππογοογο, 88 ἴἢ6 Αροβϑίϊθ δᾶγβ ἰῃ ὦ Τίη). ὦ, 426., ἢδ 
Ἰεβάβ σαρίϊνα δἵ [118 νυν! }!. Απά αἵ Αοὶβ 36, 13., δδ  ἰΌγ οὈϑεγνοθ, 
τπεὶν σοηνεγείοη ἰ8 δι δὰ ἃ γϑοονοῦγ οὗ {Ππϑι ἔγοπι ἰἦδροιυνεν οὗ ϑαίαῃ. 
“Ἤδρῃσοε (οοπίϊπιεβ ἢ6) νγὲ ΣΩΔΥ͂ δι: ΟΠ} Ὺ συμοϊυάς, {παῖ ἴ[ῃ6 χοοὰ 
ΒρΙΓὶϊ ἀοῖ ἢ αἷδοὸ ἱνναγα Υ νγυτκ 'π μίουϑ μεγβοηβ, ΘηϑὈ] ηρ' ἴΠπδιῃ ἐὸ 
οἰ, σπὰ ἰο ἀο, ἰὰ Ὀεϊηρ᾽ ἀῃγοαϑοηδῦϊα ἴο σοποεῖνα ἴΠ6 ον] δρὶσὶϊ 
δῃου ἀ πᾶνε ΠΟΓΟ ρον ΟΥΘΓ ἴποβαε τυϊο Κοα τηε) ἰὴ ποῖ ἢ ἀννο] δ, 
ἴδῃ 1ῃ6 ροοὰ ερίτὶῖ παῖῇ ἴῃ {096 ρίουδ ρϑιβοῦβ ἴῃ γῇ ο86 ̓ ϑαγίβ ἢ)8 
ἦδ δαϊ ἴο ἀννε!}." 1 ννου]ὰ οὔϑογνα ἰμδὶ ἐνεργ. ἸΏ Ρ]168 οβεεῤμαὶν 
πογκίηρ. ΕΣ ἢε Ὠενὶ] ἀπὰ 8 δαυογάϊπαῖε ἀρϑηῖβ ἀου 1688 οἴϊοη 
ΘῃογρἰΖεὰ ἴῃ 6 φοοά, Ὀυϊ ἀϊά ποῖ γὑγευαὶί νἰῖῃ ἰπδη, Ὀδοδιιβε (ΠΟΥ͂ 
ὙΟΓ6 πο οἰάγεη οὗ ἀἰδουοαΐεηοθ. 

᾿. 8. ἐν οἷς καὶ ἡμεῖς πάντες ἀνεστράφημέν ποτε. ΑΒ 
{π6 ἡμεῖς, αἱ νογ. 2., τοίδιβ ἰο τῆ6 Οσδηΐξίίθ5, 8ο ἀοθϑ 
{Π6 ἡμεῖς καὶ ἤδΓα γοίδγ ἴο [6 .,ε09. (οιπιθη. ἤθγΘ 
Ποίϊο65 {Π6 ἀοέϊοαοεψ οὗ τΐ6 Αροβίΐθ, ψῇο, ἴο ϑραΐβ 
{πεῖν ἔδϑϊ!ηρ5 οἡ Ὀϑίηρ του ἀρὰ οὗ {Π6ῚΡ ὈΓΠΊΘΓ ΚΓΟΒ88 
νὶςο8, δ πΉϊ5 {ἢ 6 50] 6οἰίοη ἴο 5ῖπ ὄδνθῃ οὗ ὅοαν 
ῬΘΟΙΪ ΙΓ ΡΘΟΡΪδθ. 

ὙΠ ΕΙΠο. ἐν οἷς οὐρῇ! ἴο Ὀ6 γοίδγγοα [ὁ {Π6 Ὠθᾶγογ 
δη(δοράθηϊ υἱοῖς, ΟΥ ἴο (ἢ πηο6 Γοιηοία παραπτώμασι 
αἴ ν6 7. 1., [ῃῆς (οπιιηθρηίδίοΓβ ἅγ ἀϊν! ἀ6α 1η ορὶηΐοη. 
Τίια ἔοιπηοῦ πιϑίῃοά 18 δαορίδα ὈΥ̓͂ πιοϑῖ, 88 ἐπὴν 
ΒεΖα, Ῥίβο., δηά Ζαποῖ. υΐ {Π6Ὺ ἃτα ἢοῖ ἀρτϑοά 
ΟὨ ἴῃ οχδοῖ 86η86 οὗ ἐν, οΟΥ ἐο ᾿τσλοπι ἰῇ οἷς ΓΘΙΘΓΒ. 
Τι σδῇ οὐ (1 τ}10Κ} οἡ 1τἢ15 τηοάδ οὗ ̓ Ιηἰογρτγοίδοη, 
βίρῃ!ν (48 ΚΟρρο βιιρρεβίβ) ἐδκθ μπέο; “Ὠϊοῆ, πον- 
ΘνΘσ, 15 8ὴ υηδυςῃογίΖαα 56η86; δηὰ {πεγϑίοσγο [ ὁδη- 
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οί θυΐ ρῥγοΐον (ἢ6 ἐαέέοι" τηοάσθ, τίμιο 15 δυρρογιοά 
Ὀγ Οατοί., Εδβι. δηά οἴδεγβ, δηὰ ἴἰο ψῇϊο ἢ ὯΟ οὔ] οίΙοη 
ϑῃουϊά Ρ6 τηδᾶδ οἡ {{|6 βοοσα οἵ τηϊηυΐα Ῥγορτί ιν ; 
ἴον τἰῃουρὴ (6 ΑΡροβιίία σοπηπμοποδά νοῦ. 2 Ὑ1 ἐν αἷς, 
γοΐεγγοα ἴο ἁμαρτίαις, Δῃ ἃ ἤθΓ6 γοδιπηιος [ἢ 6 σοηδίγῃς- 
(ἰοῃ (ογ 80 Βε ἀοββϑ) ν ἢ ἐν οἷς, γεῖ 485 ταραπτώμασι 
δὰ Ὀδοη ὑπο α ντἢ ἁμαρτίαις, ἢ6 νγ)ᾶ5 δί ΠΠΌΘΓΙΥ ἰο 
ἴακα ΟὨΘ 45 Ψ6}} 8458 ἰῆ6 οἵἶιεγσ. Βαβϑί68, ἀναστρέφεσ- 
θαι 15 ἢο ΨΠοΓγα ἴῃ {Π|| δοσίρίιγαὶ, δηα γάγοὶν, 1 ανϑῦ, 
ἴὴ 1Π6 (ΟἸαββϑίοδὶ ψγιίογϑ υϑ64 ἴῃ σοη]ιηοίίοη ψΠἢ δὴ 
ἐν λῃὰ ἃ πουη οὗ ρεγϑδοη, {πουρσὴ οἵἉ ἐλέη νϑτγ οἴϊρῃ; 
88 ἴῃ 2 (οἵ. 1, 12. 1 Τίπι. 8, 15. Ρτον. 20. 8. ὅς 
ἀναστρέφεταί ἐν δικαιοσύνῃ. ῬοΪγΌ. 1, 14. τοὺς ἐν τοῖς 
πράγμασι ἀναστρ. (866 πΠΊΟΓΘ ΘΧΔΙΏρΪ65 ἴῃ δο ίουϑβ. 
1,5 χκ.) [τ 15. οἴϊθῃ υβοά οἵ οοπάμοί. ἘἸΏΔΠΪγ, [δ 6 
δῦονα τλοίΠοά 5δεθηβ ἰο Ὀ6 σοηῃῆιτηοα Ὀν ἰἢ6 νογαβ 
ΤΟ] ον προ, ψ ἢ ς ἢ βεθη δή θὰ ον {Π6 ριιγροβο οὔ ρτο- 
νϑηζίηρ᾽ τϊδία κα, ἃ5 ἴπΠ6 δηϊθοθάθηξ νὰβ 80 αἰβίδηϊ. 
11} τοβρϑοῖ ἰο ἀπ6 δομέϊμιοηέ, ἴῃ γ 8 αρυμάδης 
ον άθησα οί! ἔγοιῃ ἰἢ6 (ἀοβρϑὶβ δηα «οβθρῇ., {πδί 
{Π6 πιογαἷβ οὐ [Πε 96 ..18 θοῦ {ἤθη ΠΘΑΙΪΎ 848 σογγαρῖὶ 

ς 85 [ἢ086 οὗ {πὸ (6.168. 
[018 οὔβθγνθα ὃὉγ βοιηῆθ (ομπγιηρηίδίογθ, 8485 Οἷτοί., 

(ῃ4΄ ἰῃ6 Αροβί[8 πογθ ἱποίμαθα ἠϊπιδϑῖγ Ὁ τ 6 βρσιγα 
κοίνωσις, 50 [Τααυσηΐ [ἢ ἴΠ6 οταίογβ, πα ἱπά δορά 8} 
ΝΟ δάάγεθβ οἴμοῖβ. 70 [ἢϊ85, ούανοσ, Κορρβε 
{ῃ|η 8 {ΠΟ ΓΘ. 185 ΠῸ Οσσαϑίοηῃ ἴο τοϑογί, βίης (ἢ6 
Αροβεὶβ πῖρῆς θ6 σοηβοίουβ οὗ Πανίηρ θθθη ρίνοη ὑρ 
ἴο {Π6 β81η6 νῖςθ8. Βιιῖ (18 5866 18 νΘΎῪ ΠργΟ Ὁ ]6. 
(ϑε6 Γβῇπερ ἂρ. ΡοΪ8.) Ηἰ5 ψεγα {Πο056 οἵἉ {Π6 ηιϊηά 
τὰιῃοῦ (ἢδη οἵ: (Π6 ἡπογαέδ, πδιηοΙΎ, βρίγίζιια] ρτῖάθ 
δηά ἀἰβοροαϊδηςα ἴο (ῃ6 ν}}} οὗ Οὐοά 80 οἶθαυν το- 
νεοαϊβα Ὀγ Ψ9681:5. [{ νοῦ ἔγτίνοίουϑ, μβοψανοσγ, ἴὸ 4 ϊ8- 
σιι98 [6 αιιοδίϊοη λθγα. 

ὅ, ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν. Τἢδ ἐν [8 
8811 Ὀγ Βοβθητ). πὰ Κορρθ ἴο δε ἔογ κατὰ Βυΐ 
ἴο {818 υηδυ τ Πογζοά ἐηκα ἐφαί τος 10 185 ἢοΐ ΠΘΟΘΒΒΔΓΥ͂ 
ἴο τοϑοσῖ, ΤΠ ψογάβ ἃγε υβθαὰ ἰο βῆον (Π8 ΄σοη- 
βίγιοίίοη ; ἀηά. ὑπεγθίογα ἀνεστράφημεν 18 ἴο δ6 Γέ- 
ρΡθαίβαᾳ. Τῇ 86Π86 15: “ἴῃ ψῃιςοἢ ἰυ88 οΟΥἹ (6 ἤοσδη 
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ψα (1 540) ψογθ σοπνογβδης.". Τῆ6 ψογάϑ ποιοῦντες 
τὰ θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ διανοίας υηέξοϊα {Π6 68 
σοι ῆθα ἴῃ ἀνεστρ. ἄς. Θελήματα, ἀδϑῖγ65. 'ὨΒ 
Ιαγὰ] υ8β6 οἵ θέλημα, νοῦ (1 {Π1πΚ} 18 παν ἐουηά 

1η (86 (ἸΙαβ81:6ὰ} ψγιοσβ, δθοηϑ ἴο θὲ Ἠο]]θη] 8.164], 
8η4 ἀογινοή ἴγοπι {η6 Ηθῦγσ. Τῆι 1 Αοὶίβ 18, 92. 
1 18 5814 οὗ αν : ὅς ποίησει πάντα τὰ θελήματα μου. 
Απηὰ 580 2 (ἤτγοῃ. 9, 12. ἔδωκε τῇ βασιλίσσῃ τὰ θελή- 
ματα, ἃ ἤτησεν. 

8. καὶ τῶν διανοιῶν. Ὕ 11 {Π|58 (τ πηοηίδίογβ ἤν 
Ὀδοη βοιηθνῃδί ρογρίοχοα οιβί. (ἀΚ65 τ ἰο ἀδθηοίθ ᾿ 
“ς ἀμρέϊοο5 πρὶ τίει ρΘγνοῦβαβ, 4 ΔΓ πὶ 8[165 τηα σὶρ 
Θσχίθγηϑθ, 41 ἱἰηΐογηθ βιιηΐ.; Οτοί. {π1ηΚ8 ἐῃ6 
ΑΡροβεῖα δάνογίβ “" β 01 Ογῖθιι8. 1118. νἹ 115, αυδθ δυιηὶ 
τη 15 ἐν τῷ θυμοειδεῖ, οἴ ρτορί8 δὰ νἱγίαξΐο8 ν᾽ ἀθηίΓ 
δοςσράργ." Βιυῖῦ {118 86θῃη8 ἰοο γϑῆηβά δηὰ ρῃ!οβο- 
ΡὨϊοΔ] ἃ ἀΠϑι]ησἰ]οη. ͵εἴβ. ρᾶγαρῇγαβοβ ἴἢπι8: “ Νοὴ 
ἰδηΐαπι ἔδοϊοθαηΐ, σὰς ἱπηραῖιι8 αβδοία πὶ) ΡΟ 608 
ἀϊείαραι; 564 οἰΐδιῃ ἀθ]:Ὀογᾶῖο σοη5111ο0, ἠϊϊο Ρ6)}08 
ογᾶῖ, μηδία ρεγροιαθδηΐ Ποπιη68 ᾿ηπθηϊοβὸ Ὠθαῦδῃ).᾿ 
Βοβθῆπι. οὔβοῦνθϑ: ““ Διανοίαι, ΓΠΔΟΥΤΩ ἢ. 1. ποθὴ 85} 
Β1η σορὶαία ᾿π 6 ]]6οἴα8, φαὰπη Ροί8 56 η88, Ργὸ- 
ΒΘηβίοηΘ8, βίιιαΔ. Ἡ σὰρξ καὶ αἱ διανοίαι σοη) ΠΟΙ ΠῚ 
Ἑσορ!ίαϊα βαη0 ργορθηδίοηθς ργαυω." ΑὨα 80 δοιίουβ. 
Βυΐ {{|8 18 σοη υϑπρ ψ ῃαὶ {π6 Αροβίΐθ δνι ἀθηι}ν 
Ἰπίθη45 ἴο ΚΕῈρ βεραγαίθ. [0 18 ρ]αίη (δὶ {Π8 Αροϑβι]ὁ 
ΙΏ6Δ8 ΟΟΥμρέ πὰ εὐἱἰοζεά ἰμουρί8.(. ΤΠΘΟΡὮνΪ. 
(ἔγοι ΟἾΣΥ8.}) ν συ ψ6}} 3] υδίταϊο8 ἰῃ6 οτος οὗ εἰς 
σογὰ 18; ὅτι καὶ τὰς διανοίας ἐῤῥυπαίνομεν λογιϑύ- 
μένοι τὰ κακά καὶ τὴν σάρκα, πράττοντες αὐτὰ. Δύνασαι 
δὲ σαρκὺς μὲν ἔργα, πορνείαν. κοὼ τὰ τοιαῦτα νοεῖν" διανοιών 
δὲ, φθόνους καὶ μνησικακίαν, καὶ τὰ ὅμοια. 1.866 ἢὉ 
᾿πιογργθίδι!οη 80 σοῦ ]6 85 ἐλϊ5, ἀπὰ τπαὶ οὗ τοί. ! 
8πᾺ 1 τΓΠῖη1 11 ἢδ8 Ὀδδϑη ΙΒ ΠΥ τοιδγκοα ὃν ΤΒθο- 
ΡὮΥ]. δηὰ ΒεΖᾷ, (Πᾶὶ ἴδ6 Αροβι.6 Ἰηίθηἀδὰ ἴο βίιον 
1Π6 υἱΐογ ἀσργανιν οὐ {π6 πδίυγαὶ! τηδη, οὐδὲν πνεὺ- 
ματικὸν Φρονοῦντος. 

8, τέκνα φύσει ὀργῆς. Τὶ ἰΒ ψ6}} ορϑογνοά ὃν Τἢθο- 
ῬὮΥ]., [Π4ἰ τεκ. ὀργῆς, ιυογίλν 90, ἀϊυϊπο εὐγαέῇ; οἠξο- 
ἄγε οὗ λείἑ; οὐϊάγοη οὗ ρον ἀϊέϊοη. ΟΝ ὀργὴ ᾿οτα, 
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848 οἴσδηῃ (αηἀ εἰνὰγθ ἤθη Δρρ] δα ἴο {Π6 6. γ), 
ἱπιρΡ}168 ρυηίϑῃιθεηῖ. ὅδ8 Βοιῃ. 9, 932. Ὥς καὶ οἱ 
λοιποί, “88 (6 τοδί οὗ (6 ἢυμπηδη Γᾶς6," ““{Π6 
Οὐβμτ|69.᾽ 

ΤΠ6 δϑῆβα οὔ φύσει {ἶΐε τϑοθηΐ Οοπγηεηίαϊογβ ἴο [᾿τ|6 ριγροθα 
ἀΐδουξ9. Ἐοβεοηπι. πηδἱ ἰδ δὶ ἰϊ πα8 ὯῸ Γεϊδίΐοη ἴο ἑπμπαΐθ οοῦ- 
γυριίοη. Αηὐ Μοπιβ ἱπίογργεῖβ ἴἴ, “ δία! 1 ἰνομηΐϊηΐθ, ἀθα ϊι: 50] 
ΔΡρμειτἰοηΐ, 0110 δε γορ δηλ γεβρθοίι, εἴ τα’ δ τ δρρεῖ τἰοηθτ ]ἰσθῃ- 
ἴεΓ βοαιδηζ5, ποηάμῃη) ΤΟΓΔΙ ΟΡ οοττοοι;." Ο(Ὦτγβ., Οτερ., ΝάᾶΖ., 
ΤΠοούογεῖ., (Ξοιεη. ἰηἴογργειὶ ἰΐ ὑεγ ; δηὰ (16 ϑγγ. δηὰ Ψογοπηο, 
οπιῃίηο. Βιαυῖ Ὀοι}} {πε56 εἰρη ἤσβίϊυἢ8 δὲ ἀθνοϊά οὗ δυϊπονῖγ, δηὰ 
ἰμάθοὰ γιε] ἃ νεΎῪ ἔεε 6 δοῆβθθ, Οἰἤεῖβ εἐχρίδιῃ ἰ ὧν λαῤί(. 15 
ΟἸεσς δηὰ γείβ., “" ὉΥ ἰοῖὶγ παίυσγαὶϊ! σμδγδοῖογ δηἀ αἀϊβροβίιϊοη :᾿" 
δηὰ (δϊ6 (Π6Υ ϑδιιρρογί Ὁγ ΟἸβοϑίοαὶ Ὄχδηιρὶοβ, (ὁ ννῆίοϊ) ἴ οουὰ δὰ 
ΤΩΒΩΥ͂ Οἰ ΕΓΒ, Ἔβρεοία!ῖγ ἔγουῃ Τἢυογά, δηα Ὠῖο (848., ἰῃ 41} τυρὶ 1 
δρτεὰ υἱτ Ποίαν, ἰθ οἱραβοά ἃ παέωγαὶ ἀἰδροοϊοη, δηἀ ποῖ πγογοὶν 
8Δη αοηκγοὰ ΠΑΌΪϊ. Τὰ {ϊ8 δ: δοδιίοη ομρα πιαῖκεβ τὔϑῃγ οὔ- 
ἠεοιίοπβ, νυ! ἢ, Ὠονγενενῦ, ϑθότη ποὶ νν}]}} ἐουηάἀεά. ἨἮΐδ οἢϊεῖ γϑδβοη 
ἔον τοὐεοιηρ, ἰἴ Δρρθᾶγβῖο ὃ (8, Ὀδοδυθα (88 ἴα σοῃδ8568), (ἢ ϊ5 
ἐμίεγρτγείδιίου ΠΕΟΘδβα ΓΙ ὈΓῚ Ωρ 08 ἴ0 [86 σοπηπιοη ἀοοιίσίης οὗ ἴΠε 
ταῦΐϊοδὶ εογηιρίϊοη οἵ πυδὴ Ὠδίιγε ἢ Βιυῖ εδ ἴἢδί ἀοοί 6 15. ἰῃ- 
ουϊεαϊεὰ ᾿η ϑεγρίυσο, δῃαὰ ἰδ, 8128! )υϑιϊβεὰ Ὁγ Ἔχρεγίθηοθ, ἴἤθγε 
οδὴ δδ Ὧ0 ΓΟΔΒΟῚ [ὉΓ το)εοίἑπῷ δ ἱπίογργεϊδιίοη ὀεεαωδε ἰὶ ἰ8 οοη- 
ποοιοὰ νἱτ ἰτ, Ὀὰϊ (Π6 ΘΟὨΙΓΆΓΥ, ΤῊΪΒ ἰ8 ΒΌΓΟΙΥ (ΠπΠ6 ρίαϊπ δἀηὰ ἢ8- 
ἴυ ΓΑ] δεηθε, δηὰ Ὁγ {8 νγὲ τωιδῖ δὐϊὶς, ̓  γείεγστίηρ (ἢ 6 Ἔχ ργεβϑίοη 
(ἴο υβεὲ ἴΠ6 ψογάϑβ οὗ ἢοδάγ.) ο ““{|"ε οτίπαὶ ἀμοβῖδδυ δηὰ οοετυρ- 
τἰοπ ἴῃ σοηϑδαῦυεποα οὗ νος πιοὴ ἀο, δοοογάϊηρ ἴο ἴΠ6 οουγβα οὔ 
Ὡδίατγο, [Δ}} ΘΑΥΥ ἱπῖο ΡθΡϑΟΠΑ] (κατ, πὰ δὸ Ὀδοοὴθ οὈποχίουϑ ἴο 
1ῃε ἀϊνίῃα ἀϊδμίοαβιιγα." Ἦγεῖβ. πε οἰϊεβ 8 οὐυγίουβ μᾳδδαρδ ἔγοιῃ 
Ἰξηδὶ. δὰ Μαρῃ. ἐὰν δὲ ἀσεβῆ τις ἄνθρωπος, τοῦ διαβόλου, οὐκ ἀπὸ 
τῆς φύσεως, ἀλλᾳ᾽ ἀπὸ τῆς ἑαυτοῦ γνώμης, γινόμενος" ΜὨϊοῖ, ἴ ννουϊὰ 
Οὔϑεγνο, νν88 ἱπηίαϊοα Ὀγν Τογίυ λη΄ 6 ΑὨΐμμδ. ς. 16, Ρ. 475. ἤδη ἢδ 
88γ8, Ευἱϊπιυ8. αἰϊᾳυδηάο παιυγὰ δ}11 ἱγεθ, ἱγγαϊοπαὶε ἰηάϊσηπανίγυσω 
δυμῖ "δῖ, φυοά Ποη εἷϊ εχ εἃ παίυγὰ, αὐ ἃ Πε0 ε6βῖ, βεαὰ οχ "ἃ αυϑ 
ἀϊδθοϊυο ἰηάυχιῖ. ΤΙ 6 ἀοοίτίης οὗ ἴΠ6 τααϊΐοαΐ οοτγμρέϊοη 9 ἀκῖπαπ 
παίυτε, ἰμἀεεὰ, της Ηδαῖμθη νυ [6 γθ (Ππαπηβεῖνεϑ δοκηονίεαρε. ΤΏυε 
Ἑυτὶρ. Β6!]6ν. ἔγαρ. 'ῶς ἔμφυτος μὲν πᾶσιν ἀνθρώποις κάκη. 

Ὧν. ΜΟΥ δ88 ΠαΙδ ἃ νΘΡΓΥ τββίουν δπποίδιίοη ; ἱπ τἢϊοὴ 
«δουρί δὰ ἤμ1]8 οὗ Πὶθ8 ρυγροθα, δηὰ ἴδ᾽ }5 ἱἰπίο ἠοὶ 8 ἔδιν τηδηϊίοοί 
ΕΥΤΟΙΒ, γεῖ ἢ, 85 υδιΔ], ἰηϑίγυς8 ἢΪ8 Γεδά 618. 

4. δ, 6. δὲ Θεὸς---Χριστώ. Τῆα Αροϑιϊα ον ζγο- 
(ΤῊ ἴγου ἃ βϑοιηὀνῃδί ἰοηρ ἀἰγθβϑϑίοη ἴο {Π6 βυθ]θος 

π Τὴ ν Ὡοἢ νίενν Μτ. 51.ἀ6 δρίν οἰϊεβ (6 οεἰεδγαίθα ραββαρε οὗ 
Ἡοοκεγ, “1 πο] ῸΓ ἃ πιοδί ἱηί}}}0]6 σαϊα ἢ Ἔχροοίτοηδ οὗ δβαογοὰ 
ϑουρίυγε, τπαῖ, Ὁ ΠΕΓΕ ἃ ᾿ἰπ6Γα] οοραιγιοιΐου ν}} δίδῃά, [6 ξυπι εεί 
ἔγου (ἢ ἸεϊἰοΣ ἰ8 φοπητηοηΐν (ἢ Ἰνογϑῖ. 
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ἴδ ν88 ἔγοαίίηρ οὔ δὶ ., 19.; δηά {116 βοηθῆ 
ψὨοἢ ἢ {ΠἸ6 ΓΘ ΟΠΪΥ ΟὈΒΟΌΓΕΟΙΥ τους 68 οἢ, 6 ἤθΓΘ 
ΟἸΘΑΤΙΥ ρῥγορουηάβ: παηλοὶν, (Π2ὲ α5 (σοά ταῖϊβοά 
Ολνὶβδέ ἰτοτῃ 86 ἀθαά, οἵ |}18 ἀθυπάδηξ τΏΘΓΟΥ δηὰ 
ΒοΟάΏ 688, 80 ἢ6 ΜῈ} ΓΔ186 τι5 00. 

4. πλούσιος ὧν ἐν ἐλέει ΔΏΒΨΨ6ΓΒ (0 (ἢ6 Ηεοὺγ, ἼΘΙ 55 
ἴῃ ἔχοάα. 84, 0. Ἥν 18 ἔογ ἧ. Απα ἡμᾶς τηυϑί 6 γθ πηϑθδῇ 
αἰΐπιοη. Ἔ λέει, ““ ἸὭΘΓΟΥ δηά βοοάπεβδ.᾽" Καὶ 15 ἴον 
καίπερ. Συνεβϑωοποίησε. 6 σὺν ἴῃ [686 σοῃροιη (8 
8|5η18Ά86 5 αὐέον'" ἐἰδδ πιαπποῦ οὐ ΟΥ ΝῈ ΔῪΥ ΓΘΠάσοΓ: 
“α5 (})6 γαῖβ864) (ῃγιβι." (Κορρβθ) ὧδ {[Ἰὸ 86η86 
σου ςοἢοά ἴῃ {ἢ 686 Ψψογάβ ἴῃθγα ἢ88 θθόπ πηυςἢ ἀδραία, 
ΤΠ δητοηί (οπιημοηίδίοΓβ, δηιΐ ΤΏΔΏΥ ΠΠΟΟΘΓΏ ΟΠ68, 
ἴάΚα ἰδίῃ ἴῃ τῃοῖγ ΠΠ6γΓᾺ] δοσορίδιοη, δηὰ τεραγά 
{πὸ Δοτγϑίῖβ ἃ8 1864 ἴον Εἰΐιγοβ, 1. 6. {ΠΥ δμρροσᾶ 
ἀη6 (Ὠϊηρ ἴῃ 0556 ἃ5 ὑθίηρ ἴῃ 6666. Οη {6 οἰ6Γ 
Πδη, ΤΏΔΩΥ τγοοθηΐ Οὐοπηθδηϊδίογβθ, ἃ5 ΚΟρρα δηά 
Ἐλοβθηπι.. ἴΚ6 1ῃἢ6 ψογάβ ἴῃ ἃ Αἰ Υν ἀδα πα 86}86, 
ἃ8 ΓΟρΙβδθηίηρ (ἢ6 6 ΠΠογ ψ ῃοἢ (ἢ Ἰβεϊ 8. οἰ Π 6 Γ 
ΠΟΥ͂ 6Π]ΟΥ̓͂, ΟΥἠ Ψ1]1] ΘΏ]ΟΥ ; δηα {ἰδ ὺ (δηκ [ἢ6 Δροβί!α 
υϑοἀ ἃ 5ΠΠππ{|46 ἀογινοά ἔγοιῃ (ἢ6 τοϑυγγθοιίίοη οὗ 
ΟὨγίϑε (1, 20.), Ὀδσδιι86 ἰὴ 1ῃ6 ἔμίατα ΠΔΡΡί688 οὗ 
ΟΠ ΓΙιβι14η8 ἐλαέ ἃπα {16 γχοϊσηδισ εὐἱέῆ Οἠνὶδέ νι} 
ἴογηι ἃ ρϑιΐ ; 4. ἀ, “45 (ἢ γῖβϑῖ, δίτον δῆ Ἰρ;ῃΟΠΏ1Οι8 
ἄρδίῃ, ϑυβογοα ἴον (6 οὌχρίδίίοῃ οὗ ΟἿΓ 8128, τῷ 
Γαϊβθα ἴγοπ) ἴΠ6 ἀδδά δηά σίου θα, 50 8.41} ψε, αἴϊες 
1η6 Ἰσποιηϊηϊοι8 ἀθαῖἢ} Ὀτουρὶς οὐ 1.8 ΚΥ͂ 810, οὐίδίϊη 
{Π|6 ρσ]οτίοιιβ ἢορ6 οὔ ἱπιηογίδ ἐγ." ὙΠ18, πονανοῦ, 
866 18 ἃ ὈΓΘΟΟΆΓΙΟΙ8 ἰηἰογργοίδιιοη. [Ἢ ρσεΐογ (ἢδὶ οὐ 
νηιογ, νος ἢ ΠοΙ 8. ἃ μη άΐα οουϊβ Ὀοίνοθῃ 
{πὰ ὕψο ργθοθαϊηρσ, πδιηοὶῃ : λαέδ φιϊοκοηοα κι5 ἐο- 
οἔδεον εὐἱξδ Οἠγιδέ, Ὠοῦ ΟἾΪΥ ὈΥ βινη 08 ἃ ΠΘῪ 
ἐγ, οὐ γοπονδίϊοη οἵ ̓ ἰ6, θυΐ δὴ αϑϑυγδησα 450 οὗ 

οἰ6γηδ] [Πἴ : ἴοσ δϑοαιβο 7 ἰδυθ, βα1:τἢ (ἢ γιβῖ, γου δλαίέ 
δυο αἰδο, Φοἢ. 14, 19. τ06 δμαϊΐ ὃς βδαυεά ὃψ ἢὲς ἰϊξε, 
Βοι ὅ, 10. Απᾷά [ια οχρίδίηβ {Π6 συνήγειρε δηὰ (ἢ 6 
συνεκάθισεν [18 : ““ ΠΑ ταὶδοὰ ὕ8 ΠΡ ἰοροϑῖθογ (ποῖ 
ΟἿΪΥ δὴ ἃ Βρ ΓΙ [4] σοη ΟΠ Υ ἰ0 ἢ18 ΓΟΘΓΓεο Ο, 
Βοιι. ὖ, ὅ ἃ 11., δυϊ 4180 ὈΥ 8 δβϑῃγδηςθ οὗ ἃ ἴκθ 
ΓΟ ΓΓΘοΙοη, 1 Ῥεῖ. 1, 8., ἢ6 Βεϊηρ ΓΙβθη 45 [ἢ ἤγβῦ- 

ΝΟΙ,. 1]. . ΩΝ 
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ἔγυ!8, 1 ον. 15, Φ0., δηά (6 ἢγβί Ὀογ ἔγομι {6 
ἀραά, (οἱ. 1, 18.), δὰ τὩδᾺ46 ι.8 811 ἰοροίῃογ ἴπ 
ΠδΑνΘΗΪΥ Ρδςοαβ ἴῃ ΟΠ γίδι {6885 (οι Η δά {ἢυ8 Γαϊβθά 
δηά οχαϊίο, δά (ἢ8 δϑσθηάρα ἰπἴο ἤθᾶνθῃ 88 ΟἿἿΓ 
Γογϑγθηογ. Ηθῦτ. 6, 90. 10, 18 ὃ. 14.).᾽ 

Ποοάάγ. ροθ8 811}} {γί Πογ, δηὰ ψουἹὰ τηἀογβίδηά 
 ῃς6 ψογά8. ἃ8 ἢδνίηρ γϑίδγεηςσα ἴο {Ππ4ΐ τπηϊοη Μ ἰοἢ 
16 γ ἰ8 θοίνθο ΟἸ γιὲ δηὰ 41} ἰγὰθ Ὀ6]Ίθνογθ, ὈΥῪ 
νἱγίαθ οὗὨἨ ψῆϊοι {Π6ΥῪ πηδῪ ἸοΟΚ ΟἹ ἢ18 ΓΘΒΌΓΓΘΟΙΟΠ, 
Αϑοθηῃβίοη, δηᾶὰ ρἤοῦΥ, ἃ8 ἃ ρίθάρθ δῃηὰ βϑουγίυ οἵ 
Βοιηθίῃηρ 1 ῈῈ οὗ ἃ διΠ}1}4Γ Ὡδῖιγα ἰοὸ Ὀ6 δοςοιη- 
ΡΙἰβῃθα ἴῃ ἀι6 {ἰπ|6 ἴῃ δῃηὰά ὑροῇ τἢ6 πὶ. Βαϊ {ἢ ]8 
ΒΘΘΙΏΒ ἔδηοϊδι!. 

Το {Ππὸ γεὶσηΐηρ ιυἱέδ Οἠγὶδέ (Π6γ6 158. Δ] ]υβίοῃ ἰῃ 
Μαίί. 19, 28. 20, 21. 1 (ον. 6, 2. 2 Τίπι. 9, 192., 
ὙΏΘΙΘ 866 {Π6 ηοί68. Τῇ τοῖς ἐπουρανίοις 18 ἴοῸΓ τοῖς 
οὐρανοῖς. 

ὅ. χάριτί ἐστε σεσωσμένοι. [ῃ ([}18 ρΡατγοηςοιῖοδὶ 
Β6η(Ιπηθηΐ {Π|6ΓΘ6 18 σγθαΐ β8ρ|γ1ῖ. “ΓΏΘΟΡΥ]. ΓΘ ΑΓΒ : 
Τοῦτο ἀπὸ ἐκπλήξεως ἐνδιαθέως μέσον παρενέβαλλε, θαυ- 
μεοίσας τὴν ἄφατον δωρεὰν τοῦ Θεοῦ. 

7. ἵνα ἐνδείξηται---ν Χ. ἾἾ. Τἤδ δ6η86 οὗ {686 
ψογάβ ν}}} ἀδροηά ὕροη τ6 οοποέγμοξίοη, οὐἨ ψὨϊοΝ 
ἔνο τηοήθ8 αν Ὀδθὴ ργοροβθά. δοιῃδ γθοθηΐ (οπι- 
τηθηΐδίουβ σοίο ἐν χριστότητι ἴὸ ψῆδί σῸ68 Βαίογο, 
Δη4 ἰαΚα ἴΠ6πὶ ἴῸΓ τῆς χάριτος αὐτοῦ καὶ χρηστότητος ; 
8η4 αἱ ἡμάς ἐν Χριστώ, ἴδ Υ δυθαυά ὄντας. Βαϊ (ἢϊ5 
β6θη8 ἴοο νἱοἰθῃῖ. 1866 ΠΟ ΓΘΔΒῸΠ (0 ἀδνίαΐα ἔγοπι 
(Π6 πλογθ σοιηπηοη Πσοῃδίγιςσείοη, ὈΥ̓ Τ ΏΙΟΝ ἃ ΠΟΙ ΠΊ8 
(8 Ραΐ αἰἴζον αὐτοῦ, ἀηα χρηστότητι ἐφ᾽ ἡμᾶς ἅτ Ἰοϊπεά; 
ἐν Χριστῷ Ὀδίηρ ἴΔΚ6η 848 δἱ νοῦ. 6. Ὅῇδ 5686 15 
ἀῃ8 οἰθραπεὶν Θχργθϑϑοὰ ὈΥ Κορρε: “ υἷ, υὰπι ἰξ 
Ὀαηίμτιβ 6015, ᾿ρ818 ἢΪ8 ρὲῦ ( ιγίβειπι ραγαί8, ηο- 
δίβηυς οὈΪ (5 θα πϑῆσί!8, 8104 ἰηϑίρσηθ δχίαγοί.᾽ 

Βγ (6 αἰώσι ἐπερχομένοις 18 ΤἸηθαῃί, “4}} διηξυτο 
68, θοῖἢι ἰῃ {18 νοῦ, δηά 1 {6 ποχί." [τϑηβοη8 

φ. 181. (οἰϊοὰ Ὀγ ΒυϊκΚ]6ν) Ὀθαυ ἢν 4165 ἔο 18 
Αββᾶρθ ἰπ5: ““ἘΘΙΏΡΟΓΆΪΠ8 ἴδοῖξ (ΠΏ 68) ῥτγορίεγ 

Ιπομαϊ ποία, εἴ πηδί!ΓΟΒΟΘῊΒ [ἢ 118 {τ ΕἸ ἔςσθὲ ᾿πτηοΓία- 
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᾿Δίοπι, δέ δίθσηδ 8 ρϑγ ποις ργορίογ βυδίη ἰϑηϊρηϊ- 
καΐθη, Ὡξ οϑίδηάδί 866 1}}}18 Βα ροσ νη! θη 08," ὅο. 

8,9. τῇ γὰρ χαριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τὴς πίστεως. 
ΓΏ686. νσΒ68 σοηϊδίη ἃ γΓορϑίοη δηά [ὈγίΠοσ ἄδνο- 
Ἰοροιηθηΐ οὗ {π6 ρμδγθηιῃθέϊοαὶ βθηΐθησο δἱ νϑζγ. ὅ. 
χάριτί ἐστε σεσωσμένοι. ΤῊΘ ἐστε σεσωσμένοι ἰδ 'ῃ Ὀο(ἢ 
Ρίδεθβ βαρ δηθὰ ὃγ {π6 τηοϑὲ 7υἀϊςίοιιβ Οοτῃηδηΐα- 
ἴοΥ8 Οὔ {Π|6 Ὀδίηρ Ρὰϊ ἴῃ {Π6 Αγ, οὐ ἰπίο ἃ βίδίβ οὗ 34]- 
ναιϊοη." δ86 Βρ. Τοιμ!ηδ ἂρ. Ὠ΄ Ογ]ογ. 

Χάριτι, ““ὈΥ τΠ6Γ6 ρσίᾶσα δηά νύν: Διὰ τὴς 
πίστεως, “ (οὐίδἰηθ) Ό. γοῦν τϑοθρίίοη οὐ πα ἐδ ἢ 
ἴῃ “96818 (ἢ γΙ8.." Καὶ τούτο οὐκ ἐξ ὑμῶν. [τ 88 
θεθη το ἀσὈθαίοα, θο. ἢ ὈΥ δηθθηΐ δηά τοάθγῃ 
(οιμηγοηίδίογθ, ν θΠΟΓ (ἢ6 τοῦτο Βῃ0ο}}] ἃ 6 τγοίριγοα 
ἴο πίστεως οἵ ἴῃ6 σωθῆναι διὰ τῆς πίστεως. ΤΠ ἴοι- 
ΘΓ 066 5 δΔἀαορίεα Ὀγ ΒεζΖα, ΡΙ5ς., Ζαῃοῆ., δηά 
1η4664 8}}] ἐΠ6 (ἰαἰν!ηἰβιὶς Οοτημηδηΐδίοιβ.Ό. Απά {ἢ18 
9 3: ΓΘΠΟΌ 9 τη! ἰδ ποά ὃγ Ποάάν., ψῇο γοραγάβ 
106 οἶαιβα ἃ8 δοβϑϑυζίηρ [Π6᾽ ΔΡΘΠΟΥ οὗ ἀϊνίηθ ρίᾶσθ 
ἴη (6 ργοάωοέίοη οὗ  αϊέδ, ἃ8. ψ6}} ἃ58 ἴῃ 116 σοηδιί(ι- 
[ἴοῃ οὗ (ῃ6 τηϑιΠοα οὗ βαϊναξίοη ὃν 11. Ηδυγροβ (πᾶ 
[Π6 θυΐοῦ τοῦτο ἸΏΔΥ ΨΘΥῪ ΜῈ] 6 τοίδεγθα ἰο 1ἢ8 
Ργδςοθάϊηρ πίστις; Δηα ἢδ ΔρΡ068}8 ἴο 56 νθγδὶ ρββϑδρ68 
οἵ δογιρίαγο ἀηά {Π6 (]αβ8ιοδὶ νυυιίθσβ. Βαϊ [ΠΟῪ γα 
81} οὗ ἃ αἰβογθηΐ ἢδίυγθ (ΟἾγγβ. ᾿πἀ66α ἰοοῖ (ἢΠ6 
τρῦτο ἴἰο γοΪδίθ ἴο {Π6 πίστις; θυ ἢΘ 18 ΝΟΥῪ ἔατ [τοίη 
αϑϑίρηϊηρ [Π6 86η586 Ψῃηϊοη Ἰοδάγ, 4ο68β. Ηδ ο- 
ἄξγΥυο8, (Πδί ἃ5 (ἢ6 Δροβί]α 964 ἰῃς διὰ τῆς πίστεως, 
ἴο βΒον ἴ[ῃ6 ,232.66 ἀρέηον οὗ τχδῃ, δο 6 ἤθεβ ροϊηΐβ 
ουΐ (ἢᾳὶ {18 νοΥῪ (δἢ 85 ργοάμπσεα Ὀγ (οὐ, ἰη88- 
ἸΏ ΠΟ ἢ 88 ἢδ Βυρρ!] ρα (ἢ οοσσϑβίοη ἔογ 1{, ὈγῪ βεῃάίηνρ 
[86 ΑΡροβί]8 ἰο ργθαοῖβ Ομ γίϑί ἴο ἰβθῦ, Αῃά 80 [1 
[88 Ὀδθῃ οχρίδιηρα ὃγ δ. δηὰ Μδοκη., {π6 
ἰαϊίογ οἤὐΓ᾽ ψῇοιῃι γοίρσϑ ο ΡὮϊ}. 1,290. ΤῊϊ5, ΒΟΨΟνΟΓ, 
Β66ΠῚ8 ὨΟΐ ΨΟΙῪ 58 Ιϑέδοίοσυ. 6 τοῦτο τηιϑί γαέδον 
168} (88 ὩΔῺΥ γεοοηΐ (ὑομηηδηίδίογβ δἰϊογ Οτοί. 
Ἔχρ  δἰη) ““1Πδὶ γα αν {Π!5 10. Απά 980 Κορρε 
δὰ Ἀοβοημη. ; ἰΠουρσἢ ἰἢθγ οχρίδιη 11 ΟΥ̓. ργομιρέϊ- 
ἐμ πὶ τοροϊυϊηρ ἰἦθ ἀοοίτίπο 9. Ολγίϑέ. Βυὶ 1}18 
ἰδ νϑπαογίηορ ἴοο αν. [Προ 1Π6 ψῇο]6, 1 566 Ὧο 

ὧν 2 
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Ἰηϊογργαίδίίοη 80 {{{{16 οὐ] δα  ΙοΠ80]6 48 (Πδὶ οὗἉ ψογϑί., 
δηά, οἵ {Π| γοοϑηΐ (οπηπιθηίϑδίοιβ, ἢ θδι) ΤΌΚΟΥ δηά 
Βρ. Τοπι πα ἃρΡ. Ὁ ΟΥ]οΥ δηὰ δ΄᾽'Ά44θ, ψῇο τοίδσ {{|6 
τοῦτο ἴο (ἢ6 ψ Ποῖος οἵ [Π6 ργεσοθαϊηρ βεηΐθηςο, 1. 6. [ἢ 6 
υείηρ βανϑά Ὀγ (6 αϊἢ. ὅδο Τυςκογ: “ΤῊ δββὸγ- 
τἴοη οὗ 16 ΑΡοβί]θ 18 ρἰδίὶν {{}18, (πὶ 8αἰνϑιίοη ΕΥ̓ 
στᾶσα 15 {Π6 ρΙἢ οὗ ἀοα ; {Πδ1 11 18 ποῖ οὗ Οὐγβεῖνεβ, 
οἵ ἴο Ὀ6 ἀογινοὰ ἔγοιη δὴν ΨογΚ οὐ οἱμΓβ, ἰΘϑῦ ΔΏΥ πιδη 
βῃοιϊὰ θοαβῖ. ΤΠ 8 15 τῃ6 δυρϑίδηςοσ οἵ {Π᾿π ἀοσίγίπο: 
δηΐ {Π6 οτγἱρίηαὶ αγθοῖκ σδὴ βρη νυ ποιῃϊηρ εἶδα. Βυϊ 
8ἃ5 ἴο δ!τἢ, τῆ δΐ 18 πδηΠοήο: ΟἿΪΥ ἃ8 (6 πη68ῆ8, Οὗ 
δῇ ᾿Ιηϑίγυπηθηῖς οἵ οὐίαϊπίηρσ {ΠπΠ6 βαϊνας!ο ἤδγα ἀἄ6- 
οἰαγοα.᾽ ΑΑ.5 {{|8 ᾿ἱπίθγργοίδιοη [88 ὕθθη ὈΥ 8016 
ἰοαίθα 48 ἃ τοῦθ ῃονοϊίγν, ἱ ἃπὶ ΠΔΡΡΥ ἴῃ ὑεϊηρ 

. ρηΔ]οα ἴο ρῥγονα τῃαϊ ἴ ννὰ5 δαορίοἀ Ὀγ βοπιθ δηιτθηξ 
Οοιηπηοηϊαίοτθ. Τῆι8 ΤὨΘορἢΥ}. ἢδ8 {πΠ6 [ὉΠ ΟνΣ 
Δ πηῖγα]α Ἔχροϑί(οη : οὐ τὴν πίστιν λέγει δώρόν Θεοῦ, 
ἀλλὰ τὸ διὰ πίστεως σωθῆναι, τοῦτο δώρόν ἐστι Θεοῦ. 
ἼἜστω γὰρ ὅτι ἡ πίστις ἡμέτερον, πῶς ἂν ἴσχυσεν αὕτη 
μόνη σώσαι, εἰ μὴ ὃ Θεὸς ἠυδόκησε δεχθῆναι δι’ αὐτῆς 
ἡμᾶς; ἵνα μὴ τὸ ὅλον ὦμεν ἀργοὶ, ἀλλὰ δοκῶμέν τι καὶ 
αὐτοὶ συνεισενεγκεῖν. 

9. οὐκ ἐξ ὑμῶν. ΤὍΤῇδ )υκιΠοδίίοη οὐὗἨ {6 β8ἰπηοῦ 
(παι βίαϊθ οὗ ραγάοῃ δηά γϑοοποὶ !δἰίοη, ἰη νι οῖ Π6 
ἢΔ8 ἴο ΨΟΙΚ οἷ ἢ18 πη 4] βαϊ ναϊίοῃ, 18 δ (γ ον ον ]ηρ' 
ἴο {{π σγᾶςβ οὔ ἀοάἀ τῃγοιρῇ ἢ. δ66 Βρ. δ8Ποῖ- 
Ιοςκ δογῃ). Νο]. 4. Ὠ]18ς. 8. 

0. ἵνα μὴ τις καυχήσηται, Τ]ια (,ο8ὲ (ὐοπηπιοηζαίοῦβ 
816 ἀστορ (Δηἀ 8ο ΤἼὭΘΟρΡἢγ}.) {πᾶς ἵνα ἢ48 ᾿Ἰογα {6 
ουεπέμαϊ β8εηὴ86. δοίη. τγϑη δ : “50 {πδ΄ ὯΟ ὁη6 
ὭΔΥ ᾿δοαϑῖ, ἃ8 ἀοἸηρ' (ρᾶγαρ! γΓαβοβ ἮΝ 110) δὴν ἘΠ] 
ψ ΠΟ τηϊρηΐς δηιθοθάθηνγ ἄδβαῦνα, ΟΥ τπηϑκα ἢΐπὶ 
τηθοί ἴο 6 δοαυδιηϊοά νι ἢ, δηά ππδάθ ρασγίδκογ οὗ 
11}18 βανίηρ σγᾶσθ.᾿ ὅδ66 8ῃη δχςϑ]βηΐ δογιηοη οὗ Βρ. 
Ῥρδύσθ οἡ {{Π|᾿86 ἴννο νθῦβ68. 

10. αὐτοῦ γὰρ ἐσμεν ποίημα, κτισθέντες ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ ἐπὶ ἐργοῖς ἀγαθοῖς. Τῆδ γὰρ ἱΏνοΙ να 8 πο {{ΠΠ||6 
ἀπἤοι!γ. Μδοκη. σγοηήθεβ [ἰ ψοέ. Βιυϊ {18 βιρηὶ- 
ἤοδίίοη 15 πδυςῃογίζοά. ὙΉΙΌΥ δϑβίρηβ ἴο ἐς 106 
ΓΟ] ον 56η86 : “ ποίΐ οὗ ψοτγῖϑ, ἴογ {8 γϑαβοῦ α530, 
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ἐδδι," ἅσ. ; νἱοἢ, Πούνονογ, ἰ8 {116 δι 016. οὰ- 
ἀτὰρ ο᾽ 8 ρῬᾶγρίγαβα 18, 48 οἴϊθῃ, 80 ῬγοΪχ, δηή οἰτ- 
ουϊΐοι!8, ἐδαι 1 πρῃ ργονα φωξάυϊα α φμουὶδ. ἴι ἰ8 
ΤΊ ΠΥ τοιηαγκοὰ ὈὉγ ΓΠΘορἤγ}. δπάὰ Ῥῃοίϊι5, (ἢδὲ 
{Π18 νγᾶ8 πιθδηΐ ἴο οἴθοκ [Π6 ορροδὲξθ ΘΡΓΟΡ, ὨΔΙΆΘΙΥ, 
οὗ ληογίηρ {πὶ ΓΠ6Υ σου!ὰ ὕὉ6 βανοά Ὀγ δι τἢ οηΪν. 
Τῆυβ (Πογα 18 ἃ οἴδιιβα οι δ, ὙΠ] ἢ πηᾶῪ ὃδ 80ρ- 
ΡΙΙοἀ ἴῃ {Π6 ὉΠ] Ὡρ᾽ ἸηΔΠΉΘΓ: “ δαϊνδίοη (ἰ. 6. (ἢ6 
Ὀείηρ ρῥἰδοοδα 1 ἃ βῖδίθ οἵ βαϊναίίοη) νγᾶ8 [86 γί οὗ 
Οοά, ηῃοΐ ἴον ΔὴΥ ψόγκϑ τΠδὲ νὰ δὰ ἄοπα, ἢον ψ ἢ 8 
ΥἹΟῪΣ ἴο ΔΩΥ (αὶ νγνα πηῖρσῃς ἀο. δὸ {πὶ ἰγοαβίηρ 15 
δχοϊυάθά. )ο ἐἰθι, Ποννανθι, ψν6 τηιϊιϑῖ ; ἔοσ να δἃΓ6 
᾿ιἴ9 νον καδηβῆ!ρ,᾿" ἅς. Τῇ ὑδ8ὲ δπίθης δηὰ ιτηο- 
ἄδγη (οπιηπιοηϊδίοῦβ τα ἃσγοοὰ {ἰῇ ὈὉγ (Π6 ποίημα 
δῃἋ {πὰ κτισθ. παϑί Ὀ6 υπιἰογϑίοοά, ποῖ {πΠ6 παίυγαϊ 
δηα οτγὶρίηδὶ ογθαςοη, ἃ8 πιθη, Ὀὰ{ {π6 ἤριναίινα, 8ρὶ1- 
ταδὶ ογθαίίοη, ἃ5 Οὐινὶιδέϊαηβ. Απὰ (ἢ18 ᾿πάθρά [9 
Α βάνει ἔγουι δὲ Ὁ] 18. ΤΩ Οὐοιμπμοηίδίοῦβ 
Αἶβϑο Ὠοίς6 ἃ 5ἰτα τ 156 οὗ κτίσμα ἴῃ Ὠθαϊι. 82, 6. 15. 
4.3, 21. 44,, 2]1]., ψῆσγα {6 ψογὰ 5 υ86α οὗ (Π6 [- 
νουγοά δηΐ οἰδεῖ ρϑορίε οὗ Οοά, {ἢ [8γ46}1{68. 

᾿Επὶ, ἃ5 οἴζδθη ἴῃ (ἢ 6 ΟἸαβϑίοαὶ νυ υῖῖθγϑ, ψ ἢ ἃ ἀδίνα 
ἀοποίθϑ οὐδοί οὐ ρμγροδθ,. ἃ8 ἴῃ ἐπὶ μισθῷ, ἐπὶ κέρδει, 
ὅδζο. Τῆδ 86η86 15: “ΜῈ 86 γοβρθηθγαῖθα ἰη Ὀδρί!581, 
δ δγθ πηδάε (ἢ γβ[18Π5 ἔογ [6 ράΓροβΘ οὗ ρογἔογιῃίηρ 
οοὐ ψογκϑ." 80. ΤἼδορὶγ]. : ἐκτίσθης γὰρ ἐν Χριστῷ 
Ἰησοῦ, καὶ νέον ποίημα ἐγένου, ἀποθανόντος σοι τοῦ πα- 
λαιοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ βαπτίσματι. Καὶ ὠσπερ ἐν ἀρχῇ 
ἀπὸ τοῦ μὴ ὄντος εἰς τὸ εἶναι παρήχθης, οὕτω νῦν εἰς τὸ εὖ 
εἶναι παρήγαγε. Καὶ ἐκτίσθης, οὐκ ἵνα ἀργῆς, ἀλλ᾽ ἵνα 
ἐργάϑη. 
(Ὁ ψογά5. ἰο]] ον β8θοιῃ δά θά, ἰο τ Πογ 6χ- 
Ρἰαίη {ἢ ἐσμεν ποίημα κτισθέντες. Αηά (ἢ σοηδίτγιιο- 
τίοη 5 φυϊ6 Ηφῦταϊῖς. Εὸγ ἰη (ῃδῦ ἰδησρυάᾶσα Ὀοίῇ 
[ἢ6 τοϊδέϊινα δῃὰ δηζθοθάθηϊς ἃγα οἴῃ υβθά ἰῃ σοῃ- 
)υποιίοῃ, 1. 6. οί {Π6 ργίποῖραὶ δηὰ (ἢ6 βιυβιιαΐ6. 
ΤΙια 86η86 85, “1 ψἢϊοῖ,͵ (οὐ μαι ργοραγεὰ [μαΐ νν6 
βῃουϊ ἀ ψαῖκ οὐ ᾿ἰνα." Προετ. ἰβ βαιά ὈΥ (π6 Ὀδβί 
Οοιμιηρηϊαίοτβ ἰο ὕ6 ρυΐ ον προορίϑειν, προτιθεναι ; 
ἃ8 ἃ Βοιη. 9, 8. Κορρα δῃὰ βοβθιῆηῃ. κα 1 
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ΒἰΠΊΡΙΥ ἰο ἀδηοίς το οά, ογάἀαϊποά, ᾿ἰκα (ἢ6 ἩδθΌΓ. 
ΤΣ τὴ 2 Ραγα]. 8ὅ, 6. ὅ, 11. Βυΐ 1 566 ΠΟ γϑᾶβοῃ ἴὉ 
ἀδϑβογί {Πδύλογα ᾿ἰΐθγα] Βα 86, ΨὨΙΟὮ ἰδ ῃν 61} ΟΧργθββοα ὈῪ 
Οτοί. 8: ““ργραγαν!ῦ, ἔπι ΡΓΘΟΒΟΓΊ θ 6 ΠᾺ0 ΤὈΓΠΊΔΠῚ 
ορόγυπι, τη ἀδηάο βριυἸττὰ 40]. δα ορίΐπη8 ηιερ4ι16 
Ὧ058 ἃραΐί." ϑδοίηθ (οιηηϊοηϊδίοῦβ γοηαδγ : “ ἔογ σῇ! οἢ 
οὐ δαίῃ Ὀοίογαε ργοραγθὰ ὃβ8 ἴο νὶκ." Βυῖ {Π|5 
νου] ἃ γοαυΐίγα ἡμᾶς ἴο Ὀ6 Β0Ρ}]164, ἀηὰ ψουϊὰ γθηάθγ 
ἐν αὐτοῖς Ὁ.56688. 

Ἐοβθηπι. οὔβαῖνθϑ, {πὲ ἴῃ (Π6 ψογὰβ8 [Ὁ] οι ηρ, 
(6 Αροβῖ]α πιθηϊοηβ δῃοίμοσ Ὀθηθῆς σοηίετιγοα οἡ 
Οδηί 68 δηα Ψ.6»}8 Ὀγ {π6 ἀοοίτιηθ οὗ (ΠΥ ]8ῖ, δα νυ, 
ἰῃαι Ὀδίογα (ἢ6 τϑοθρίίοη οὗ (ἢ γιβιδην (ἢ6 6 »»8 
δηἀ Οδηῃ|68 νογο βοραγαίθα, δηὰ Καρί δραγί, {Π6 
ἔουτηοσ παίίηρσ (6 Ἰαςίοτγ, δηὰ (ἢ Ἰδι6Γ ἀδβριβίηρ {6 
ἔογιιογ; ὑυ πον {Π6Ὺ 4Γ6 υηϊϊθα Ἰηΐο οἤα βοσίδινυ." 

11. διὸ μνημονεύετε. Τῆδ Αροβί]6 σοῃοϊυἀθ8 ἔγοπι 
νὮδί ἢ85 θ66η 884 (ἢδι αἰ ἴγι!6 σοηνογίβ τηῖο (ἢ γὶβί 
ὉὟ6 ΤΠ Δ Κ8 ἴο σΟοά, Ὀυϊ σὨΙΘΗγ τΠ6 Οομι1165. (Εο- 
86ηπ|.) Η6 πον γϑ πη 48 {Π6 πὶ οὗ τολαέ ροβϑαββίοη ἵππου 
δὰ Ὀδθη πη8646 ϑέ μη ἸΠΠοΓΙ[οΓθ, δηα ἢον ρσγοδαΐ νγᾶ8 
ἀϊρηίν ; 4. ἡ. “ Ὑπογαίογα ((Πὺ γα τῆδυ υπἀογβίδηά 
1ῃ6 πηαρηιπάδ οὗὨ {Π6 ὈΘηΘΗϊΒ ν8 βᾶνθ γθοονοᾶ, δπὰ 
{π6 ΘὈ]Π ραίοη γα ἅγα {που θΥ ἰδ ππάθγ ἴο ἀο ρσοοά 
ΜΟΓΚ8) γοιηθιηροῦ, ὅθ. Αἰ ὑμεῖς τηυβῖ 6 Βυρρίϊοά, 
ποί ὄντες (ἢ ΡΙβο. δῃὰ οὐγ Ἐηρ] !5ἢῃ Τ τ πε ποτ, 
μυΐ ἦσαν, τυεγ6. ᾿Ἐν σαρκὶ 18 τοηάεγεά Ὀγ Κορρε, κο- 
56ΏΠ1., Δη4 Μδοκη. παέαέϊδιια, ““ΌΥ παίαγαὶ ἀδβϑοθηϊ." 
Οτοίῖ. δηα Ἐπί. γθηᾷᾶοθγ: “" ὈΥ σᾶσῃηδὶ οτίρίη." ᾿Ακ 
᾿βυστία 18 ἴογ ἀκροβυστίαν ἔχοντες, ΟΥ ἀχρόβυστοι (οί 
11, 8.), δβίγαςι ἴῸγ σοηογοίθβ. ὅδ66 Εοῃι. 1, 25---Φ7. 
8, 80, ὅσ. Τα τὰ ἔθνη, ἘΞ, 1 πᾶν 6 οὔ- 
᾿βοτνρά, 'ν88 ἴ[Π6 σοηἰεδιηρίπουβ δρρο]]διίοη Ὀοβίονοά 
Ὀγ ἴῃ6 Φὁν8 οἡ [6 (ἀθῃι}}68., Περιτομὴ 18. ἴ6Γ6, 88 
οἴη, ἴον περιτεμνομένοι. ΜΈΓ τοβροοῖ ἰο {ἢ 6 ἴθγπιβ 
ἐν σαρκὶ Δῃἀ χειροποιήτου, [ΠΥ ἃγο (45 ατοῖ. ΟὈΒοΓν685) 
ΨΘΙΥ 8: 9η1:Πσδηΐ, βίης 6 ποῖα 8 δῃηοίμογ οἰγοιιπηοϊϑίοῃ 
οὔ 16 Ὠοαγί δἀηὰ τηϊηά, ψ ἢ] ἢ 18 ἀχειροποίητος. ([ οἱ. 
2,11.) Νον {Ππ|5 ννὰ8 τηδάβ σοιηπηοη Ὀοΐῃ το 1Π6 
76ν»}8 δηᾶ (ὐδης 68. 
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12. ὅτι ἡτη---κόσμῳ. ΤΠο ὅτι 15 γϑϑιιπηρίνα ; 4. ἀ. 
“ς Βοιπιθρογ, 1 8ᾶγ, {{πδι,᾿ ὅς. Χωρὶς Χριστοῦ, 
““ Πουΐ ΔΠΥ σοιηπιυηΐοη ἢ (γι, ΟΥ ρᾶγιϊςίρα- 
(ἰοῃ ἰη {π6 ὈΘη6Η{5 οἵ [6 (Ὑ05ρ6] ;᾽᾽ (Π6 Ῥτογηῖβοβ οὗ 
1{πΠ6 Μεοβϑβίδῇῃ βϑίηρ ἴο {ΠΗ .7}6»)8 οἶγ. δὅ6ε Βοι. 9, 4. 
“Νοῖο (([Π6 Αροϑβεῖ8 8448) γβ, (πουσὶν μοδίπθηβ Ὁγ 
θ᾽γἢ, ΘΠ]οΥ ἴπ6 θοησῆ(Β οὗ (6 Μαεββιδῇ οὶ 1685 (ῃδη 
{πο086 ἴο ψηοιῃ ᾿6 δ Ὀ6ΘῺ ΘΒΡΘΟΙΔΠΥ ργοιη 866." 

12. ἀπηλλοτριωμένοι τῆς πολιτείας τοῦ ᾿Ισραὴλ,““ Τήεη 
γα ΜΟΙ, ς. Τῇδ πολιτεία 1Β τι56ἀ ἰὁ ἠδηοίς ἀἶνῖης 
83 Ὑ6}} 8ἃ8 ἢυιηλη ρσονθγηπιθηΐ, 1. 6. δοοίοοίαδίϊοαί ρο- 
ἐέψ; ἃ5 ἴῃ 2 Μδος. 4,11. 8,17. Νον ἴῃ {ῃϊ94 {Π6 
Ηδφαίῃθηβ οουἹά ἤδνα ἢο ραᾶαγί. (οιρᾶγο Ἐδβίῇ. 8, 8. 
᾿Απηλλ. 8 ἔογ ἀλλοτρίοι, αἰἱεπὶ. δὸ ἴῃ Ατιβίοι οὶ. 
2, 6. ἀλλοτρίοι, ἴἰο ΨΏ1ΟΪλ 15 Ορροβϑά δἱ νϑσγ. 19. συμ- 
σόχιται. 6 ν ΓΙῸ ἀπαλλ. 15 Βοιηο  νἢδί γᾶγα ; Ὀαΐ [{ 
15 υδοά ὈΥ ΡοϊΪγΌ. 4ἀηὰ «“οβερῇ. 

12, ξένοι τών διαθηκῶν τῆς ἐπαγγελίας. στε ξένοι 15 
86 ἃ τπηΘ ΔΡἢ ΟΣ ΟΠ Υ ἴῃ [Π|6 56η86 γεπιουοά ζγοηι, ἀ46- 
υοἱά οὐ. “ΓὨΪ8 ῥΙυγαὶ 56 οὗ διαθηκὴ 185 ΟὨΪΥ ἰουπά ἰὴ 
[ὴ6 Ἰαΐογ 7 ϑῃ ογκβ (48 ϑαριθηίΐί, 18, 22. διν. 44., 
11. ὦ Μδος. 8, 15.)5. ὍΤὭργα 18 πουρἢΐ ἴο 6 1ὴ 1 8η 
ΔΙ] υβίοη ἰο {Π6 νᾶΓίοιβ ρεογοαάς δἰ ιὨ]οἢ (ἢ6 οτρίηδῖ 
σοονοηδηΐ τη8646 ἢ Αὐταῆδηῃ (ἀδη. 158.) νὰϑ γὸ- 
ποιυοά ΜΠ δᾶᾶς δηὰ «4ςοῦ (ἀεη. 17, 22. 26, 48.), 
Δηα ἤηδ!}}ν γοηονν θα σψίτῃ [η6 ψ ἢ οἷ8 ρθορίθ ὈΥ̓ Μοβεβ, 
Δηα οἴη ταροαίδβα (Εχοά. 10, 60 ὅς 24.). ὅ86 Ποάάτ. 
ΤΠ ψοτά ἄοαβ ᾿Ἰηἀθοά οἵ 1861} 1ΠΡῚῪ ἃ ΡΓΟΠΊ56 (866 
[Ὧ6 ηοΐα οἡ (σ4]. 8, 15.), ουΐ (ῃα΄ 195 ἤογα δῃργοϑϑοά 
Ὀγ (ἢ δά ἀϊοη οὗὨ {Π6 ψογάβ8 τῆς ἐπαγγελίας, ΜΏΘΓΘ 
(86 σαηϊίνα ἢ48 [η6 οτος οὗ δῇ δά]δθοϊϊνβ.0 ὅ66 ΡΒ. 
147, 90. (Κορρϑ.) 

12. ἐλπίδα μη ἔχοντες. ἈοβΘητα. υη1[68 (ἢ]18 ἘΠ (Π6 
Ργοοθάϊηρ ψογάβ τῆς ἐπαγγελίας. Α τηοίποά, Πον- 
Θνογ, Ψ Ώ1Ο]) Β668 ΨΘΓῪ Ὠαγβῆ. ΥὙοῖ, 1 {ἢ1ηΚ, (ἢΠ6 
ἐλπίδα ταυϑὶ ποΐ Ὀ6 ἰΔἴκθῆ 80 ρϑηθγα! νυ, ἃ8 ΠΥ (Οπλ- 
τηδηΐζαίοίβ υηἀογβίδηα τ. Τῇδ ΑΡοβί]6 τη θδῃ8 0 58 Υ 
{π80 [ΠῈὺ γα ομέ 97) οουοηαηέ ευἱέἢ Οοά, δια ἰπογο- 
ἔογο ἀοϑιτζαίε οὗ Δ Πορο οὗ ρᾶγάοῃ δπά δοοαρίϑησθ 
ἔγοιῃ Ὠϊιῃ. Τπορίν!. ΘΧΡ δἰ ἰἃ τὴν περὶ τῶν ἀντα- 
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ποδόσεως. οάάκ. τ ΠΥ ἱπέεγργοίβ ἰς ἱΠ ἃ ΠΊΟΓΟ βε- 
ΠΟΓᾺΪ ΜΑΥ, ““πανηρσ πὸ ΜῈ62)]] στουηδοά δορα οἵ ἃ 
ἔυτιτα βίδία δηά οὗ σγοιγ δυι οη,᾽ ὅζο. 8.666 ἢϊ8 ποῖίθρ, 
8ηἃ σοΟΙΡΆΓΘ 4, 18. 48η4 1 ΤΊ 658. 4, 18. 
ΤΠ καὶ 18 τοπάδογεὰ ὈγῪ Κορρα σέφιμε αἄεο. Ϊ 

Βῃου!ὰ ρῥγοΐογ ἕπιο; 4. ἃ. “πᾶν, 1Π6Υ ΘΓ [ΘΓ 
ἀδϑιιυϊθ οὐ ΔΏΥ ἐρυνι ἰζὲ οὗ σοά, δηά τῃεογδίογο, 88 
ἸΠῸΣ Κηον ἢΐπ ηοΐ, 80 οου]ὰ {ΠΥ πᾶν πο ΠΟρΡΕ ἴτοιῃ 
1π.Ὁ 
12, ἐν τῶ κόσμῳ. ΤΏο86 ψογάβ, υροη [ἢ 6 σοπιπιοῈ 

Ἰηςογργοίδιίοη, γ᾽ 6}4 ἃ νβαῦῪ ἂν κυαγά βθη86. ΜΙδΥ {Π|Ὸ Ὺ 
ποί πηθᾶῃ αὐ αἰ ἃ5 ἴῃ 1 Οὐον. 8, 4. οὐδὲν εἴδωλον (ἐστι) 
ἐν κόσμῳ, Ὠ[Ώ1] οπγηΐηο, ποιϊμίηρ ἐπ ἐλθ ιοογἰα :᾿ ἴον 6 
ἤανα {Π|6 Ἰάϊοπι ἴῃ ουγ ονη ἰδησυᾶρθ. Υοῖ ἤογα ἴΠο6Γα 
18 ΠΟ παραίϊνα, δηά {πογοίογο τἢ6 ρῥργοοῖῦ γῦδῪ 86θὴ 
Ὀτγθοδγίουβ; 1 τηυβῖ, {Π6Π, δοαυΐθβοα ἰῃ (ἢ 6 56η86 ἰδ] 
ἄονη ΌΥ δοιῆβ δηιηθηΐ (οπηπιθηίξδίοτβ, ΠΔΙΠΘΙΥ, 
{8086 ψῆο ᾿ἷνα ἴὴ {Π6 νοὶ ά, δηἀ δη͵ου 16 Ὀουηι168 
οὗ [18 Ὁγοδίογ, (πουρἢ ψίῖθουῖ Κπονίηρ, οὐ Δοκπον- 
Ἰεάρίηρ, οὐ ψογβῃίρρίπρ ἢὨϊπ|." ὅδε δυῖς. ΤΠ68. 1, 
109. Τῆηδιὶ {Π|9 τσας (ἢ6 σὯ86 ψίῇ (ἢ6 Ηρδιἤοηβ, 
ΒΟΠῚΘ ἔδιν οΘχοθρίθα, 0 ομδ νογϑβθά ἴῃ δητίθηξ [6 γἃ- 
ἴπγα οδὴ ἄουδί. Απά 1 δηιίγοὶΥ αϑϑθηΐ (ο Ποάάν., 
[Πδι ““1ῆ6 Αροβί]6 νψουϊὰ ποΐ ανα σίνοῃη ἴο {Π6 Ηθ8- 
{π 658 {Π6 σπαγαοίον οἵ Αἰ βίβ, ᾿Γ τηὴ6 ψοτβϑἢΡ οὗ ἴῃς 
ὁ0π6 ἐϊυὶηρ' απά ἐγιι6 Οὐυά ἢδα τοα]ν ργανα! δα δηηοῃρ, 
τὶ ἴο (Παΐ ἄορστοα ψῃϊοῖ 8οη6 (γι. π αἰ ν] 65 
ἤδνα ᾿ησδυ του} ν τη ἰδ ηοα {Πδι 1 ἀἸ4." ὙΤΠ6 ἴσυιῃ 
οὔ 1Π6 πιιίογ (48 6 οὔβογνββ) 5668 ἴο ἢᾶνθ 661), 
1ῃδι {ῃουρ ἢ βονογαὶ οὗ {Π6πὶ βΒρθᾶκ οὗ {πεὶγ Ζαριογ 1 
ἴΓΠῚΒ ῬΓΟΡΟΓΙΥ ΔΡΡ]1Ο40]6 ἴο ἴΠ6 ομβ 86] -οχ!βϑίθηίΐ 
δηἀ εἴδογηδὶ Ποῖ ΟὨΪγ, γοῖ {Π6Υ ἰδυρῆὶ δηὰ με! ονοά 
οἴδαγ τϊηρϑ οὗὨ ἢϊπιὶ 4υ}{6 Ἰησοηϑίδίθης 1 Βα οἢ ροῖ- 
ἔδοι0η8 : δπά {Πο0886 Ψῆο δά βοῆηθ Κπον]θάρα οἵ οῃς 
ἜΡΓΟΝ εἴθγηδὶ (ὐδι86, γαῖ ρῥγδοίῖοδ!γ ἀἰβγοραγαθά 
ἰπ|.᾿ 
18. νυνὶ δὲ ἐν Χριστῷ ᾿[ησοῦ ὑμεῖς, οἱ πότε- ὄντες μα- 

κρὰν, ἐγγὺς ἐγενήθητε ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χ. Τα νυνὶ δὲ 
ΔΏΒΨΕΓΒ [0 {Π8 πότε δ ν6ὺ. 11. Αἱ ἐν Χριστῷ τηιϑὶ 
Βα υπάοτγϑίοοα ὄντες, ““ Βεϊηῃρ πη! ρα ἴῃ (Πγιβὲ ἰῃ οοιι- 
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το ψῖῖἢ ΟἸ γί ϑἐίδηβ;; δανίηρ Ὀδσοπιο (γί βείδηβ. 
Οἰποῖβ ἰδκα ἐν Χριστῷ ἴον διὰ Χριστοῦ, 45 Οτοί., 
ψαίδῦ., αηά Μεηοοῆ. Δηά {ΠΠ|8 ΠΊΔΥ ΡοΞββι Ὁ} ὃδ {Π|6 
ἴγυθ β6η86. 6 ρἤγαβϑβ μακρὰν εἶναι πα ἔγγυς εἶναι 
ΔΉΒΨΘΓ ἴο {π6 Δ ΥΓΤῚ οὗ {π6 Ηδῦγον νυ γίτογβ, ὉῪ 
ψῃϊοῦ ψογα ἤρυταίνε!ὶυ ἀσποίοά (ἢρβ6 τπδί ψ ΓΘ 
ΜΟΓΒΠΙΡΡρΟΙΒ οἵ Οοά, δηἀ πϑᾶγ ἢ 18 ργθβθῆςθ, δηά {ἢοβ86 
{πὶ πορίεοιοα (ἢδὲ ᾿Μψογβἢρ, δηἀ ΨΟΓΟ ΔΓ τοπχονοά 
ἤτοι ἢΪ8 ἄνουν. δὸ [58. 67, 190.: “Ῥρδοθ, ρϑᾶςβ ἴο 
εἶπ {Πα 15 ἴἂγ ΟΥ̓͂Σ ἀπὰ ἴο ἢϊπὶ (Πδὲ 18 ηἰρὶ,, βα! ἢ} (Π6 
Ι,οτά." Ναυμήογοι 8 ραβ8αρ685 1 ρῥγοοῖῦ δηὰ "Πδίγαιοη 

᾿ οὗ 186 86πιπ|θηΐ ἃγα οἰἰθα Ὀγ είβ. δηα ϑδοδοοίίς., 
88 ΝΑ) Κγα, ΒΕ. 14. τηδιἰπίπη8 ΠΟμγη18 Π 61 δ. Β, αυὶ 
ἔυ]πηὺ5 ἰοησὰ γαιοί!, οἴ ΔΡΡγΓορΙ παυανίπηι8 δα ᾿ρ8ιῃ), 
δηὰ Μοοβηία, ο!. 88, 12. ἢ. ΕἸ᾿οΖοὺ ἀοουϊ 1)θ πὶ 
84 Μοβϑη ἀϊχίβ856.-- - Τὺ αυοαμ6, 81 ΠοπηΟ αιιἰβρίδη) δὰ 
6 νοηϊΐ, υἱ τε] ρίοηθηι «ιἀ8] οδπ| βιιβο! ρίαί---ρτορίη- 
4υυπὶ ἰρϑιυηλ ἔς, οἴ ποη γθοῆονθ. Τῆι ἐγγὺς ἐγενήθητε 
βίη ῇθβ, “ ἴᾶνα Ὀδθη Ὀτουρῆϊΐ ηθᾶγ το ἢ 8 ϑοοοθρίβϑηςθ 
δα ἵανουν." Τίιοτα 18. ἤθγο, ΠΥ οὔβοῦνοβ, δη 
Δ] υϑίοη ἰο {π6 ΨΦεν 5} ουβίοηι οὗ δἰ ονίηρ ἀϊδγοης 
ἄερτοοβ οὗ ἀρργοδοῖ ἴο {6 ρίεθηςβ οὗ σσοά ἰῃ ἢΪ8 
τΔὈΘΓη8016 οΓ τοιηρίθ, δοοογάϊηρ ἰο {πΠ6 σΠαγδσοίογ οὗ 
(16 ψΟΓΒΠΙρΡΡρεΓ. Απά ἢ τϑίογϑ (ο ον. 10, 8. 5. 
66, 4. 148, 14. 

18. ἐν τῷ αἵματι τοῦ Χριστοῦ 158 ογ΄ διὰ τοῦ αἵματος, 
“«Ὁγ {Π6 βδογίῆοα οὗ τπ6 ἀδαίῃ οὗἩ (ἢγιϑι.᾽ Οἠδ σδη- 
ποῖ ΠοΙρ οδβογνίηρ πον βιυἀϊουβὶν (Π6 ΑΡροβί!α ἰηϊγο- 
ἀιιο68, ΏΘΓΟνΟΓ 11 18 βόεινο, [π6 ἱπιροτίδηϊ δηά 
Γυπάἀδιηοηϊα! ἀοοσίτηο οἵ [6 αέοποηιθηέ. ὅ66 ΟδἍ|. 8, 
18 ἃς 18, δηὰ {Π6 ποίοθ8 ἴῃ6γθ. 

14. αὐτὸς γὰρ ἐστιν ἡ εἰρήνη ἡμῶν. Τὶ ἰ5 ραΙη (Πδὲ 
εἰρήνη 15 ἴοΥ ὁ ποιῶν εἰρήνην, 88 ἴῃ [ἢ6 ΠΕΧχΐ νΕΓΒ6. ὅ0 
{(ὴ6 96ψγ)}8 οδ]] ἴ[ἢ6 Μαββίδῇ Ὀγ {6 ληθ ἘΘΘῚ 
(ρθαςε). δὅ66 ([ῃ6 Βδθθίηΐςαὶ 1ΠΠ|8ἰΓϑι 008 ἴῃ δομοίίρ. 
ΔΏα οίϑ8. 

14. ὁ ποιήσας τὰ ἀμφότερα ἕν, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ 
φραγμοῦ λύσας. Αἱ ῥπιῶϑι κ τυϑῖ 6 υπάογβίοοά 
μέρη, ΟΥ γένη; Δηά ἐν τηιιϑῖ δ6 80ρρ]164 σῶμα: Ῥοίῇῃ 
ΓΘ ΘΟΙΏΠΊΟΙ 6[ΠΠ|Ρ568.: δηἀ {Π6 8686 5: “Ψὴ0 Παιἢ 
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πηι6ἃ οί τΆοο8 ογ ἀϊνιβίομβ οὗὁ ὙΟΥΒΒΙΡΡΟΓΒ ἰηίο 
οὨδ.᾽ Ὑγ 1 (818 αηϊοη {Πότ βθϑι8 (ο θ6 σοπ)οϊηρά 
ἃ ποίΐοη οὗ {Π6 ρέασε δῃὰ απιϊέψ Μ Ὦ1Ο]ῖ οὐρῇς ἴο 81- 
βἰβί δείψθθη {ΠῸ ἱνοὸ ρᾶγίβ.Ό. Τῆυβ Κορρθ {Π1η|κ8 (ῃ6 

. ΘΧργαββίοη δαιϊναϊθηΐ ἰο εἰρήνην ποιεῖν ἐν ἀλλήλοις αἱ 
Ε2. 87, 17. δηά ἀνακεφαλαιώσασθαι ἃἰ 1,10. ΤΠ6 
Αροϑβί!α ἔαγίμογ υηἴ01 45 ἢ18 πιοδηϊηρς Ὁ {πὸ Ψψογάβ 
[ο]ϊονηρ, καὶ τὸ μεσότοιχον τοῦ φραγμοῦ λύσας, Μ ὮΏΘΓΕ 
λι 18 δοκηον]εάραα ἔπθγο 18 δὴ 8]}υδἱοη (ο΄ [Π6 τη! ἀ]6 
οὐ ραγίἰοη νν8}} οὗ {Π6 “Γδιῆρὶβ ψ}οἢ βαραγαίθα τἢ6 
οουσγί οὔτ 6 οης 68 ἔγομι ἰμ6ὲ οὔθ 7.6 νγ8, δαπὰ τηῖο 
ψΒΙοἢ 1 ψὰ5 ἀσαιῃ ἔῸΓ 8ΔῪ ἔογοίρηδγ ἰο δηίθγσ. (δ66 
1πῸ ψγῖογβ οὐ Δηίζ4. δῃα δβρϑοῖ! γ Υεῖ5.) ΓΘ 
τογη μεσότοιχος 18 ΝΘΓΥ ΓΑΙ ἢ {Π6 Οἰδδβι δ] ἩΓΙ(ΘΓΒ, 
Ὑν ε(5. δάάιιοσθβ οὔθ θχδῃρὶα ἔσομαι Αἰμθη. ρῥ. 981 "Ὁ, 
ἤδη δὲ καὶ τοῦτον πεφώρακα τὸν τῆς ἡδονῆς καὶ ἀρετῆς με- 
σότοιχον διορύττοντα. ΤΊ σαηϊνα τοῦ φραγμοῦ 18 (ὈΥ 
8 Ηοὐταίβῃ) ρυΐ ἴὉΓ {Π6 οορηδίθ ρϑγιοἱρὶς ον δάϊθο- 
ἰἶἰνα διαφράσσον, 301]. ἡμᾶς ἄλλων ἔθνων. Αηά λύσας 
8 ἴῸΓ κατέλυσας, ἀεφοίγονίηρ ; ἃ5 οἴδη. [{ 18 ρ)αίη 
πα. Ὀγ (Π6 μεσότοιχος ἴῃ6. ΑΡοΒ([6 πηθϑ8 {π6 γέζααϊ 
ἔαιυ, Μϊςἢ ἢδά Ὀθρη ἐμέοπαάδαά ἴο Κοορ {ἢ6 σἤοβθη 
ῬΘορΙα οἵ οὐ βρβραγαίθ ἔϊομῃη (ἢ6 Ηθδίμθηβ ; δυΐ 
ψ Βιοἢ ποϑοοδϑανὶέψ ρτοάμοθα (ἢδὲ ᾿ΓΓΘοοη 68 0]6 6η- 
ΤΥ ἰο ἢ! οἢ (ἢ6 ΑΡοΒβι]6 ργοσθϑάβ ἴο δάνοσί. 

1ὅ. τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ---καταργήσας. δίῃοα 
νόμον Ἰπιτη αἸδίο! γ (Οἱΐονν8 ἰπ ορροίτἰοη ψ ἢ ἔχθραν, 
1ῃδὺ πηιιδὲ ρἰδίην Ὀ6 ἔδθη ἴἰο ἀθηοίβ {86 σσμδο ἀξ ιμο 
ΒηΙΩΪΥ. Απῃᾷ βυοῖ (πᾳ ἰδ τ᾿Ὡῷαδ, βίπηοο 10 ρεηογαίθά 
Δ 8ῃ{1-80014] 8ηἀ παι ρὮΥ βρίγις οα (ἢ6 ρϑεί οὗἉ {ῃ6 
ψεν5, ψ Ὠῃοἢ 8 ΔΙΊΡΙΥ ταΐυγηρα ὃν ἢδίγοα δηά Ἷο- 
(ορί οἢ (86 ρατγί οἱ [8 ΟΘη{1|65. δε6 Μδοκη, 

1δ. ἐν τῇ σαρκὶ αὑτοῦ ἄοδϑ Ὠοΐ ΠΊΘΓΟΪΥ τΘδη ἐν ἑαυ- 
τῷ (ἃ8 ΚοΟρρα δχσρίἰδίηβ8), ὑαΐ, ““ Ὀν {π6 δαογήβος (ἴοτ 
μεν ὯδΔ5 Θν! ἀθη}ν δὴ δ᾿] πβίοη ἴο [ἢ 6 ἤδϑἢ οἵ ν]οξίτς 
οἴπενεδα οἡ {ἢ 4]18Γ}) οὔ 18 ἢ 658,᾽ 1. 6. 115 θοάγ οἡ (86 
ΟΙΌΒ8, Τὸν νόμον, ὅς,, ψ]Οἢ ἰδ ἴῃ Ἀρροϑίίιοῃ τ ἢ 
ἔχθραν, τὴΑΥ Ὀ6 τϑβάογρα ““ ουθη (88 ἰανν," ἄς. Νοῦν 
ἢθ6 ἐαιῦ 15 ἤθτθ δοεοιηρδηίθα ψ|}} σογίδιη δ) πο 
ἈΝ ΌΙΟἢ διρροδί (Π6 γϑαδορ εὐἶν (68 δοραγδίίοῃ νγᾶδ 
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Καορί ὉΡ, ὨΔΠΊΘΙΥ, {Π|6 ἐντολαὶ δηῇ (6 δόγματα, ἴῃ 
ψ δος Κορρα οὔβογνθβ ἰἤθ γα 18 Ὧ0 ἀἰβογιτϊηδίίοη οὗ 
8686 (0 ὃ6 αἰπηεά δ. Ρδγῇδρβ, ῃονανοῦ, {6 Γ6 πΊὰγν 
θ6 δὴ ἠοηπαϊααϊδ, διὰ δόγματα τᾶν τοῖοι ἰο {6 ἐγδ- 
ἀϊίοηβΒ. Τῆυ8 οίβ. Ὄχρίίδιηβ.: πὰ] τυ θη ργθ.- 
Ἑσδρίογιπι οἱ γα! οηιπ|ὶ.᾽ Καταργήσας, ““ Πανίηρ 
ΔΠΠ0]16 4, αὐτορμαίοα." διιοῖ) ἰ8Β {Π6 ρϑοι δῦ υ86 οὗ 
16 ψοτὰ. [{ 18 βίγδῃρ {πὶ 80η16 δηζίθηΐ 8ηα τιο- 
ἄσγη Οοιηπιϑηίαίουβ βἤοια ἤανα ἱπιογργοίθα ἐν δόγ- 
μασι “ ὈΥ {π6 Οἠνδέϊαη ἀοοέγῖπο. 'ο {Π|5 {Π6 ἴδγπὶ 
18 ὯὩ0 ΨΏΘΓ Δρρ] 164, 8ηἀ {πδ΄ 856η86 νου] τοααΐγα {Π8 
δαἀαϊτίοη οὗ οἶμον ψογᾶ8. Βοβίἀθβϑ, (ἢ6 ηοίίοη 18 σϑ- 
Γυϊοὰ Ὀγ 16 ράᾶγα}] 6] ραββαρθβ οἵ (οἱ. 2, 14 ἃ 20. 

15. ἵνα τοὺς δύο κτίσῃ ἐν ἑαυτῷ εἰς ἕνα καινὸν ἄνθρω- 
πον. ΤὮοβ6 ψογαβ Γγίδογ απο! ἃ ἐς ἠαέωγο δηὰ τἢ6 
ρῬωγροϑο οἵ ἴῃ6 αὐτγορδίίοη οἵ [Π6 ἰανν ; Παπλαὶγ, ἴο 
πηϊΐα {πΠ6 ἔιυο ἀϊηας ΟἹ πιθΉ (ἴῸΓ βυςσῇ 15 {Π6 βδθηβ6 οὗ 
τοὺς δύο, 861]. ἀνθρώπους ; ἃ8 Ὀδίοτα, τοὺς ἀμφοτέρους), 
δηὰ ἴῃ οτάογ ται {{π σοπ]οῖπί στᾶσα βου ὶ 6 ἃ πον 
εαηἀ διιοὶογαῖθα οῃϑ. ἢ οὔν {Π|18 μὲ 0} ἸΠ10}168 ἃ Γὸ- 
τηονὰ! οὗὨ δηλ Υ, ἀπὰ σδι868 οὗὨ Θδημγ. Κτίσῃ, 
ἐς τηῖρῃξ ΤὈΓΠῚ ;᾿" 88 ϑυρτγα νϑσ. 10. ᾿Εν ἑαυτῷ, “ 
ἢἷ8 πιθϑη8. πιεῖν, ἰῃδὶ οὗὨ 18 ἀδαίῃ δηὰ ββογῆςθ. 
δο ἐν τῇ σαρκὶ ἑαυτοῦ ἃ ΠΠΠ1|6 ὈδίοτΓα. 

16. καὶ ἀποκαταλλάξή τοὺς ἀμφοτέρους. ΚΟρρδΘ 
(4659 ἀποκατ. [ΟΥ καταλλ. Βυῖ ἀποκ. 566 118 ΠΊΟΓΕ 5]9- 
πἰῆοαπί ; ἔογ; 85 ΤΘΟΡὮΥ}. οὔβογναβ, ὈῪ (Π6 ἢγϑθέ σο- 
νοηλπί οὗ {ἢ ἰᾶανν ἰπ6 γα τνᾶϑ ἃ ΓΘΟΟ ΠΟΙ δ(οἢ οὗὨ τη 
ἴο Οοά, δηὰ τπογοΐίογο {πΠ6 γορθαϊθα δῃά πα! γθοοη- 
οἰ ΠἸτίοη 18 οα] δα ἃ ἀποκαταλλαγή. Ἔν ἑνὶ σώματι 13 
ἴον εἰς ἐν σώμα, ““ἴῃ οὴα Ὀοάγ,᾽ 1. 6. 5ο0οΙθῖυ, {86 
πηγϑι16 4] ὈΟΔΥ͂ οἵὁἨ Ομ τίβί. ὅο (ἡγοῖ., Ἀοβθημ., δῃὰ 

4 80 ΤὨΘΟΡὮΥ]. : Οὐ τὸν [Ἕλληνα ἐποίησεν ᾿Ιονδαῖον, ἀλλ᾽ ἀμῴφο- 

τέρονε εἰς κρείττω κατάστασιν ἀνήγαγεν. ΑΙῃὰ ἃ {Π{||6 ἔαγί μον ΟὨ 

καὶ τὸν Ιουδαῖον καὶ τὸν ἐθνικὸν ἀναχωνεύσας, ἕνα ἀνήνεγκε καινὸν 

καὶ θαυμαστὸν. Απά δραΐμπ: καὶ ἔνθεν τὸν Ἰουδαῖον κατασχῶν, 
κἀκεῖθεν τὸν Ἔλληνα, καὶ συμμίξας αὑτοὺς, καὶ πᾶν τὸ ἀλλότριον 

ἀφανίσας, ἀνέπλασεν ἄνωθεν διὰ πνρὸς καὶ ὕδατος. Απὰ δρϑβίῃ : 

᾿ἘἘγγύτερον δὲ ἅψῃ τοῦ λεγομένου, ἐὰν ἐννοήσῃς τὸν Κύριον ἀκρογω- 

νιαῖον λίθον, τούτους δὲ δύο, τοίχους ἐν τούτῳ κτιδομένους. 
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Μδοκη. Βυΐ ρογῆδρ8 ἴἤθγα 18 ὯΟ γθᾶβοὴ (ὁ ἀαβογῖ 
186 πηριῃοά οὗ τῃ6 δηζθηΐ (οιημηθηϊδίοῦβ Δηἃ 50Π|6 
τποάσδγη οὔθ, (ΔηἋ τοοθηῖ!γ Κορρα,) νῆο ἴΔΚ6 ἐν ἑνὶ 
σώματι ἴοτ ἐν ἑαυτῷ μόνῳ, βίης 6, ΟΠ6 δαΑνΙ]ΟΌΓ ΟΠΪΥ νγἃ8 
τοηυϊ δῖα ἔον θοιἢ 96 ν}8 δηα (θη 68. 

16. διὰ τοῦ σταυροῦ, ““ ΌὉΥ τη68η8 οἵ οτυςοϊῆχίοῃ ;᾽" 858 
(ο].1, 20. ᾿Αποκτείνας τὴν ἔχθραν ἐν αὐτῷ πικιιδῖ αν 
[ἢ 88Π16 8686 88 [ἢ τὴν ἔχθραν ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ κα- 
ταργήσας. ΤἼδ τ]ΘἴΘΡΠΟΓ 18 Βοπηθννῃδι ἢδγβἢ ; γοί ἴἰ 
15 βίη! βοδης. [ ϑθείῃβ ἴο να θθθη ευρροδίοα ὈΥῪ 
{16 [4688 ταβρϑοίϊίίηρ [Π6 ἀ641}} ἀηἀ βδογιῆςθ οὐ Ὁ γιβι 
ψῖἢ νηοῦ ἢϊ8 τη 5 ἢΠ|6δὰ. Ὑαεῖὶ {Πογα 15, 88 
Κορρθ οὔβθγνββ, 8η δἰ βίου ἴο (ἢ τηθίαρῃογ ὈΥ 
πιῶ ἰανν8, ἤθη δυγοραίθα οΥ δῃιυδίθα, δγα ϑαϊα 
ἴο Βα αἀραά. Ἂν αὐτῷ 8 τείεγγεά ἴἰο Ὀγ (ἢ 58,11. 
Ττγδηβϑἰδίον, ποβϑηῃ., Κο Ρ6, δηὰ δίαάα, ἴο σταυρώ. 
Βυῦ {ἢ18 Β6θι8 ἤδγβϑῃ. [{ τηιϑῦ γαίϊοσ (1 σοηοσαίνο, 
ψὶ ἢ αἰπιοϑί 4}} (ουηπιδηίδίοῦϑ) θ6 γοίδεγρα ἰο Οἀγίδέ. 
ΤῸ ἌΡΡρθδῖβ ἴο ἔνα Ὀδθοη δαάάδιὶ, ἴο Ὄχρίδίη {Π6 ἐν ἑνὶ 
σώματι, ἴο ΜὨϊοΝ 10 ΘΟΓΓΘΒΡΟΠ 8 ὈΥ ἃ βογΐ οὐ ρϑγαὶ- 
16}1581). Διά 1118 ἴῃ νδη ἔο. Κορρα ἴο ὑγρὸ (ἢ τὲ 
86η86 ΜΟΙ] γϑαυῖγα αὐτῷ : [ἴὉΓ βι6 ἢ ἐδ {Π6 τοδάϊηρ οὗ 
ϑοῖ!θ ΜδδΝ., ἰπουρῇ, ᾿παθοά, ἴῃ πιηι 185 οὗ [ἢ15 Κιηά, 
Μδ5. δε οἵ πὸ δυιῃογιίγ, δηἀ ψα πηυδί θ6 ρυϊα θά 
Βο οἷν ὈῪ {ἢ6 Ρτγοργίειὺ οἵ ἰδῆρυδρο, δηά ἴῃ σοηίοχί, 
Το τϑοοῃοι!δίίοη (Μδοίη. οὔϑογνθβ) ἀθβογ οα ἴῃ 

118 νεγβθ, Ὀθοίηρ [Π6 τοσοῃοϊ !δίίοη οὗ 96 νν8 δῃά (ἀβθη- 
11168 ἰο αοά, ἐδό οπηιέῳ Ὦφσα βαι: ἃ ἰο ἤανθ ὑθθῃ δίαϊη, 
ἷ8 [ῃαι ψὨιοῖὶ ϑυδϑιϑιοά Ὀοίνθοη Οοὐ 8πηά (ἤδη), 
τὨγουρῖ (6 σογγυρίίοη οὗ {Π6ὶγ ὨδίυΓα. 

Το {Π6 φυσβίίοη, ον ΟἾγιϑὲὺ ὈγῚ ἢἰ8 ἀδθδίἢ αὔγο- 
αἰοὰ {π6 Μοβαῖὶας ἴανν, Ποβθηϊμη. ΔΏΒΝΟΙΒ: “ Τῇι6 
οδίῃ οὗ ΟΕ )γιβί 18 σοῃϑιἀογοά ἃ8 ἃ βδουϊῆςσα ἔογ (ἢ 6 
88 οὗ πχϑη, ἱμογοίογο {ἰπ Μοβαὶς Ἔχρίδι! οῃϑ ἃγθ ΠΟῪ 
ΒΌΡΟΓήϊιοιιβ; δηᾶ (18 ἃ σγοαΐ ρατί οὔ [6 σογθιηοηΐδὶ 
αν 18 δ η1}6.64. Τῆ6 (ἀθηΐ 65, {[πογοΐογο, θθίηρ ἢῸ 

5 850 ΤΠΘΟΡΉΥΙ. : Οὐκ εἶπε, λύσας, ἀλλὰ τὸ ἐμφαντικώτερον, ἀποκ- 
τείναε, ὥστε μηκέτι αὐτὴν ἀναστῆναι. Πῶς οὖν ἀνίσταται ἑτέραν 
δὲ τίκτομεν ἡμεῖς αὖθις ἁμαρτάνοντει. 
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Ἰοηρογ θουπά ἰο 8υρ]εοῖ {ῃποιηβοῖνοβ ἰο (86 Μοβαῖς 
[νν, ον Ποϑιίαῖθ ηοΐ ἴο υηϊῖ6 ΠΏ {π6 968. ΑΕἿοΣ 
1Π6 ἀφδίῃ οὔ ΟὉῇγιβε (6 Οἢγβδη ἀοσίγ 6 γἃ8 Ἔν ΟΎΥ 
Ψ ΠΘΓα ρτοραραίεη, Νον ἃ σοιημημηίοη οὗὨ τε σίοη 
σου]Ἱά ποῦ ἤδνα ρ]ασθ, ὑη688 ὈῪ (ἢ6 τϑιπονδὶ οὗ {Π6 
ἸτηρΡΘἸ πηθηῦ ἰῃ αἰγοιπηςϑίοη δηἀά (6 ΨΠ0]6 Μοβαὶς 
ΪΜ]. ΤἊ8 πηροάϊπιοηΐ {Π6 ἀδαιῃ οἵ (ἢ γίϑί γγα8 ἴο 
ΓΟΟνΘ, 8η4 ἐϊὰ τϑριθονο.᾽ἢ 

17. καὶ ἐλθὼν εὐηγγελίσατο εἰρήνην ὑμῖν τοῖς μακρὰν, 
καὶ τοῖς ἐγγύς, ““ αηὰ τΠδη Πανίηρ, σοιη6,᾽ ἄτα. Ἴμς 
9 βαἰά ἴο "06 τοάἀιιηδηῖ, {6 πορευθεὶς, πα οἱῇοΓ βυοῇ 
ψνογάβ. Βιυΐῖ ᾿ϊ πιᾶγ τδίῃογ (1 {μι }}.) θ6 ςΔ 16 8 νρ68- 
ρα οἵ Οὐϊοπίαὶ δπα ργ να δἰ] ΟΣ Ὑ οὗ ἀϊοιίοη. 

Α58 ΟΠ γῖβι ἀϊά ποῖ ἀϊηιδοίβ ργϑᾶςὶι (ἢ18 ρϑᾶςθ ἴο (6 
ΟΘη 65, πγοϑῦ Οτι168 Κα εὐηγγελ. ἴῸΓ παρήγγειλε 
εὐαγγελίϑεσθαι, ἃ86 6 πὰ ἢα ἀϊά, ὈγῚ Μαῖίι. 48, 19, 
Αςίβ 1, 8. δο Αςίβ 10, 86. εὐαγγελιβόμενος εἰρήνην 
διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ. ὟὙεῖ ἴζ την 6 τοηδογοά, νυ 
οἴπογβ, “ἢ6 Ὀγουρης ροοά (ἰἀϊηρ8 οὗ ρϑᾶςθ," ογ, 
(νοὶ 1 βουϊά ργαίδυ,) “"ῥῬγοιηυραίθα ἃ ἀοςέγίηθ 
ΜΠ σἢ Ὀτουρῃς ρϑᾶςο," ὅθ. Βυ εἰρήνη τηυϑῖ 6 υη- 
ἀεγβίοοά, ἃ πιοάδ οὗ Ὀεΐηρ τϑροοῃοι θά το αοά, δηὰ 
αἰτδιηἷηρ [Πα ροᾶςο ψἢ (ὐοα ΨὨϊσἢ ρδββοιῇῃ 4} υη- 
ἀετγβίαπαΐησ. 80 ὙΤΠΘοΟρΡΉν]. : εἰρήνην, πρὸς τὸν Θεὸν 
δηλαδὴ. ΤΠ6 [ΌγΠ 8 5814 ἴο ἤανα Ὀθθη ἰδκϑη ἔγοιι. 
13. δ7. 

18. ὅτι δι᾽ αὐτοῦ ἔχομεν----πατέρα. Κορρα Ψου]ά (ΔΚ6 
1|16 ὅτε ἰῇ [Π6 86η56 φιοά, παηπιεέψ ἐμαΐ, αὐϊτηρσ {Π656 
ψογάβ οἰοβοῖυ στ 16 ργθοθάϊησ. ΤῊ 8, ἤοννονοσ, 
Β66Ι5 ἢαῦϑ). [ ψοιυ]ά τγεΐδιη ἴῃ6 σομημηοῃ ρυποίιδ- 
τ(ἰοη δηὰ ἱηίογρτγείδίοπ, “ ον Ὀγ λῖηι." ΊΤ116 αὐτοῦ 
86θη8 δι ρ[ δίς, ἰ. 6. ““ ὈΥ πη 848 ὁπ6 δηὰ ομέν." 
Ἔχομεν τὴν προσαγωγὴν, ““ΨΜ͵ΦΘ ἢανα οὔ ἰπἰγοάυςίοη. 
ϑυςῇ 15 (1 σοηςοῖνο) {π ἔοτοθ οὗ [Π6 δγι].]6. Οἱ ἀμ- 
φότεροι, ““ Ὀοϊῇ οὗ υ8," 1. 6. ϑεννβ δηὰ (θῃίεβ. Ἔν 
ἑνὶ πνεύματι {1186 δηίζίοηι (οιμηπηρηϊδίογβ, 8η4 πιοϑὲ 
τηοάδσῃ οὔθ8, 8Κ6 ἴο πιθδῃ, ““ ὈΥ {Π6 αἱάβ8 οὗ οὔθ 
ϑρίγιι,᾽" 1. 6. [6 ΗοΙΪΥ ϑριγῖί. Απα {μι 15 18 88βι γι γ 
οπ6 οἵ (6 οἷἶοο8 οἵ (6 Ηοΐγ ϑριγῖῖ; δη4, 85 ατοί. 
οὔϑοσνεβ, 086 ψΠ0 Πᾶνα γϑορῖνοα (η6 ΗοὶΪγ δρισιῖ, 
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ΔΓ6 σογίδίη {Ππᾶὲὺ ΠΘΥ γα (ἢ6 οπ]άγθη οὗ σοά, δηὰ 
{πογοίογο ἀο νι σοηἤάσδησα δά άγοϑβ αοά 88 {ποῦ 
Εαέ εν, Ἀοιῃ. 8, 15. (4]. 4, 6ὅ. Μοβί τοοοπί (οη- 
τηρθηίδίογϑ, Βονανοσ, [Κα ἰἰ ἴο πρᾶη ὯῸ πιογὰ (ἰδῇ 

ὁμοθυμαδὸν: δηὰ (818, σοῃβίἀδγίηρ {Π6 βθρδγαίϊοη ἰὴ 
Το σίουβ ΨΟΓΒὮΙΡ ψ ]1σἢ δα βυθ5ιβίοα, ψν}}} γιοὶα ἃ 
ΨΕΙῪ ροοά 56η86; δηά ροΙ δᾶρ8 {6 ἴτὰ6 οη6. [ὴ 
προσαγωγὴν ἴ 15. Μ6]] Κπονη {Π6Γ6 18 8} βῖοῃ [0 {18 
σαϑίουι οὗ ̓ ηἰΓοαποίοη δὲ σουτγῖϑ. 

19. ἄρα οὖν οὐκέτι ἐστε ξένοι και πάροικοι. ( ΟΙΏΡΑΓΘ 
νοῦ. 14., 1 ψ ἤοἢ [Π6 ΠΟὨΓΓΑΓΥ 18 Δβϑογίθ, ἤάρα οὖν, 
“ποῦν {Π6η." ΖΞένοι Δα πάροικοι ἅΓΘ ΠΘΆΓΙΥ͂ ΒΥΠΟΗγΥ- 
του; ἰπουρἢ ψιἢ {1}15 ἀ! βδγθηοθ, {δὶ ξένος (83 
Κορραϑ οὔϑοῦνβϑ) 18 ΔΡΡΕΓΥ ιι864 οὗ ἃ ΟἸΥ οΓ σρυη- 
ὯΓΥ ; δηά πάροικος, οἵ ἃ ἴδῃ ; (Πα ΤὈγαιοι ἀθηοιησ 
»Ῥεγερτγίπεδ; [ἢ ἰαϊΐογ, ἀσσρθα. οι (ῃ6 δορί. Ἔχρύθϑο 
{πῆς Ηφρτ. ΘΘΤ γ δοέλ ; ἃβ ἰὴ 20}. 81, 82. Οδη. 928, 
4. Τῃηδί τΠ6 Αροβίίθ ποαπί {86 ψογάβ ἴο "6 ἴδίκθη 
ἴῃ {Π18 ἐΠ6 1 ῬγΌΡΘΙ' 5686 15 ([ [10 οἰθαγ ἔγοιῃ ψ δὶ 
{0Π]οὁνγ8, ψ ]οἢ 18 οχοροίίοδι. δοῦϊθυβ., ἤον ΝΟΥ, 
(Ὠἰηἶκα (δύ {Π6Γ6 16 δὴ δἰ υβίοι! ἰο {6 (ἴγθα ογάθιβ οὗ 
Οτεοίδῃ 1ηΠΔὈΪ4η18. 116 πολῖται, [6 πάροικοι, δηὰ 
{86 ξένοι. Βυΐί {Π|ο86 οἵ [86 βασοπά οἶδ88 γα οδ θα 
ἔποικοι, ἃ8 Οἴζδη ἡ ΤὨιυςσγά. Δη4 [Π6 Ὀοβέ τυγι(6Γβ, 
ΤΒΠοσα βῃουϊὰ γαῖ ον 866πῚ ἰο ὃὈ6 (45 Ὠοΐάι. {π10 8) 
ΔΏ Δ] πἰϑοη (ὁ [{Π6 50)ομγηὶηρ δἰ ΓαΉΘΟΥΣ ἈτηΟῺρ [Π6 
2468, ἍὯΟ δἅΓ6 ὈΥ͂ Ξοῃ16 (4164 »γοδεοίψέες ο΄ Ὺδθ μαΐε. 
1:6 νοι συμπολῖται, ζοίοιυ- οὐδ η.8, 15 Βαϊ Ὀγ (ἢ6 
(τοθκ Οὐδ ΓΙ Δ 5 ἴο 06 Ὡθνοσ υ86α Ὀγ [Π6 (8588]- 
οδὶ προ γ8. Ὑϑί θβχδῃρῖθ8 ἤᾶνο θδθὴ δι Δυςθά τοι 
ΖΕ ἸΔη δηα 79 οβαρθυϑ, δηὰ (Πς ἀδγινδίναϑ ἔγοηι ΡοΪ γῦ., 
Χρῆ., δῃὰ ἴβοοι. 
᾿ 19. τῶν ἁγίων 15 Βγῃοηγτήοιιϑ Ψ1|}} ἐμ Γ ΩΨ, 

- ἡαὸν Θεοῦ, κληρονομία Θεοῦ. 
19. οἰκεῖοι τοῦ Θεοῦ, ““ οὗ {π6 Ποιιβεῃοϊά οἵ αοα;" Α5, 

ΠοΎΘΨΘΓ, οἶκος ΒΙΖΏϊ65 Ὀοζἢ ἃ ἤθμᾶθ δηα ἃ ἔλα ν, 50 
Κόορρϑδ {πη Κ8 {Π6Γ6 15 Ώ6Γ6 ἃ ἀΠορσία. ἀΐ 4}} θβνθηί8, 
18:18 ΒΡ] οσσαβίοη ἰο [π6 Αροβίϊα ἴο ἰρᾶνα ἐΠ6 
ἰάθα ΜῈ ἔδυαῖϊγ, δηΐ, σοημῆηΐηρ; 86} το {πᾶς οἵ 8 
ἤοιι86, ἴο Θηΐασρα οὐ (δὲ ποίίοη ἴῃ ἃ τϑίδρογίςαὶ 
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Ρδϑϑᾶρα οἵ ργεδί θϑδυΐυ, 'ἰῃ ἢ Πα 15 Τπουρίς ἴο 
αν ἢδα γεΐδγθησθ ἰο (6 ςαδἰοργαίβα ἰθρὶς οὗ 
Διδηδ." 

40. ἐποικοδομήθεντες---- [Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ηδτα {Π6 
πΘίΔρἤοΥ 15 {ὉΠ Υ ἀθνοϊορεά. ᾿Εποικ. 8 ποῖ, 1 {πὶηκ 
(48 Κορρθ β80ΡΡΟο868), ἴῸΓ οἰκοδ., Βαϊ ἰδ ἃ βίγοηροῦ 
[ογ. ΚΟρΡδ οχρίδίῃβ θεμελίον τῶν ᾿Αποστολών., “" τῇὴ6 
[οιιηἀδί10η85 ἰᾶ1α Ὀγ [Π6 Αροϑβι168." Βυΐ [ἢ18 ἸΏνοΙνοβ 
στοαὶ ἱπσοηρτυίγ. ΤῊ ΑΡροϑβί!εβ ἐλοηιδοῖνο5 ἅττα σοη- 
8:46 γΓθα 88 ἴΠ6 ἔοιιηάδίίοη ; ἃ8 ἅροοσ. 21, 14. Προφη- 
τῶν ἰ6 ὈΥ Βοηηα (ὐοιημπηδηΐβίοῦβ ἰβκοθὴ ἰο ἀδθηοία (ἢ6 
Ῥνορλοίς οὗ ἐλ Οἰά Τεδέαπιοηέ, “᾿ο Ὑσεγα μοσγα 48 οὔ" 
{[πΠ6 Οοβροὶ, Ἂῃά 8ο (ἢ6 δῃιὶθηὶ (οπιηρηΐαίοτβ, δηά 
πον ποθ ΟἾ68, 88 Κβί., ψογϑβίίιι8, Ζαῃς, ΟἿΓ 
Επρ 8ῃ Τγδηϑίαίοσβ, μι Όγ, ὅσο. οὶ πο ἃ ἐν 
δηληθηΐ τηοάθγηβϑ, 8ἃ8 Οτοίβ, (εὰ]}]., Βαγεϊηρίου, 
Ηδαιηπι., Ηδγάγν, δηὰ Μδοκη., δηὰ αἰἱπηοϑέ 81}1} γθοθπέ 
οὔ68, 88 οβθηπι., Κορρε, δηὰ δ᾽δάδθ, ποί βθαίηρ ποὺν 
[86 ΟΙΑ Ταοβίαπιοης Ῥγορῃρθίβ σδῃ ἔογῃη ραγὶ οὗ {6 
Ομ γβιίϑη εἀϊῆσθ, δηἃ δβρβοίδ!! 85 [086 προῷητ. ἃΓΘ 
Ρυΐ δῇϊεγ (6 Αροβί!θ8, ἴακα ᾧ ἴο πηϑδὴ {Π6 δωρογίου' 
(λνιβέϊαπ ἐοασΐξγξ, 50 ο8}1644, δἀηά τηρηςοηφρῆ ἰὴ 1 
(ον. 12, 28 ὃς 29. Ἰηΐὰ 8, ὅ. Δα 4,11. Ὠοάάτείαρο, 
ἤονονογ, βιγθη που Υ᾽ τηδἰ 818 (ἢ6 ΤὈΓΠΊΘΓ 1ηΐοΓΡσο- 

Ἐ ΤΤΏΔΥ ἤοσα Ὀ6 Ρεγιητεα (ο ᾿ηἰγοάμοςα ἃ ρβοβᾶρὸ οὐ (ἢ 8 530}}- 
γεοῖ ἔγοτῃ ἃ ϑειωοη ργϑβομεὰ ὈΥ πια 8066 γβαῖβ ΔρῸ αἵ ἴἢ6 ῬΥΪΠΊΔΙΥ 
οιιαιίοη οὗ τα ἰδῖς Βίβῃορ οἱ Ῥειεγθογουρῆ. ““ 18 Ὡοῖ οἷς ἕαϊτἢ 
Ὀοηϑιτηεά, Μ᾿ ἢ}]6 οὐὖν ἰαϑῖς 8 ρταιίῆθα, ννῃαεῃ 8ι, Ῥϑι)], δα ἀγεβδϑίῃρ, 
106 ΕΡ᾿οοίδῃ 6, ε6ἾΖ68 (πεὶγ διτθηιίο δηὰ οδριϊναῖεθ ἐμεῖς ἔλθου, ὉΥ 
Τοϊϊεγαίεα δηΐ ϑρ᾽εϊά 8}Πυδΐοη ἰο τπαῖ ἰφανρ]6 τυ ἢ ἢ τνὰ5 ἴδ φΊοτΥ 
οὔ {μεῖγ οἶϊγ. “Υα τὸ 0}, Βα γ8 })6) “ ὕροὴ ἴδε ἔουπάδί οῊ εὗ [6 
Ἀροβῖϊοϑ διὰ Ῥγορῇείβ, 7εβϑὺβ (ἢ γίβὶ πη βε" δεΐηρ; (Π6 ὉΠ ΘΓ ΘΟΥΠΕΓ 
δἴοηο, ἴῃ ΜΠ Οἢ 4}} (86 δυ αΐῃρ;, θι}γ γδιωθά, ργσνγι ἢ ̓μλῖο δὴ ΠΟΙΥ 
ἐεερῖα ἰῃ ἴτε [τἀ.᾽ Απὰ Βα δαάρ, ἵνα ἐῤῥιξωμένοι (αηά, τηδτῖς 
ΜΝ 6}} τ1Π6 πεχὶ ννογὰ,) καὶ τεθεμελιωμένοι ἐν ἀγαπῇ. Απὰ ἀρβίη, ἴῃ 
1ῆ6 παχὶ οπαρίεσ, ἀο τγὰὲ ποῖ τοδὰ “Ηβ βατνε δοῆγὲ Αροϑιῖϊθβ, 50Π)6 
Ρνγορδοίβ ον ἴἢ6 ὀμὲ απ οὗ ἴπὸ Ὀοὰγ οὗὁὨ (Ὠγῖϑι ;’ δηά, “ παῖ βρϑβακ- 
ἕῃρ; ἴιο τγσυιἢ ἴῃ Ἰονε, νγὸ ἸΏΔΥ ρτοῦν Ὁρ υϑῖο ἨΐΩ ἴῃ 411 {πἴπρ8 ψῇο 
ἐδ τῃ6 ποδὶ, δυδεὴ (ἢγίϑῖ; ἤτοι οὶ ἴῃ γ᾿ ΒΟΪΘ νοάγ, βΒι}γ Ἰοϊηοᾶ 

ἴον, δηὰ οογηραοίεα ὈΥ τπαῖ ννΒ] οἢ ΘυεσῪ Ἰοίΐῃϊ θυ ρρ οι ἢ, 86- 
«ογάϊηρ; ἴο ἴΠ6 εἤξεοίυδ!᾽ νογκίηρ,, ἰπ (ἢ6 ἰῆογεαβα οὗ ἴΠ6 ΒΟΑΥ͂, εἰς 
οἰκοδομὴν δαντοῦ ἐν ἀγαπῇ. ἴῃ (8 δεηίθησε 6 Πδτα 8 δοούτηι- 
ἰαιΐοῃ οὗ δος ςθοίιγαὶ ἰθγΏλ6.᾿"Ὁ 
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ἰαἰοη. Απά ἢ ἰ8 δοὸ αν τρῃίϊ, (πὶ (ἢ6 Δροβέίβ ἰῃ- 
ἰοηἀ48. Πογο, ῃοΐ {πΠ6 (μυτοὴ οὗ Ερῇθβυβ, θυ {86 
Ομεγοὴ ἱπ ρφοπεγαῖ; γοῖ 6 ἄοθβ ποΐ βιι σΘ 58} 
Θβίδ Ὁ Ι8ἢ (ἢ6 ἰηἰοτρτοίδιοη ἴοῦ ψῃ]οἢ 6 σοπίθηαβ. 
866 Κορρθβ {πϊγὰ Εἴχουγβ. οὐ {{}|8 Ερ: 8:16. ( δγιδίη τὲ 
18, [αἰ Βοπι οἵ 1Π6 δηΐζθς Ιητογργθίθβ ἰοοὸκ 1 οὗ 
της Ρτγορἢεῖβ οὕ [6 Νὸν ᾿Γϑϑιδηιθηΐ, 

20. ὄντος ἀκρογωνιαίου αὐτοῦ Ἶ. Χ. ΑΤ ἀκρογ. πυυϑὲ Ὀ6 
πη ἀοτγϑίοοάα λίθου. ΓΘ Ἔχργεβϑίοη ἀῆβνοβ ἰο {Π6 
Ηϑφῦτ. Γ᾽ ὯΔ. Τίυ8 (ἢς Μεβϑβίδῇ 18 οδ θα ἢ Μαῖϊ. 
421, 42. κεφαλὴ γωνίας, ΓῺ ὍΝ, ἴτο 8. 118,81. 1 
βρη! ῆρα 8 ἐαγρο απὰ πιαϑεν 5056, 80 ἰογπηθα 88, ἤθη 
ρἰδορά δὲ ἃ σογῆθγ, ἴο Ὀϊηα ἰοροϑίπογ ἔχὸ οὐδοῦ νν 8118 
οἵ δὴ βἀϊῆοθ. Νοῦν 1{1}18 ῬΓΟΡΟΓΙΥ πᾶ κο8 ἢο ρϑγί οὗ 
(ῃ6 7ομπααέϊοη, ἴγοτα ψ]οἢ [( 185 εἰδ!ησυϊϑῃοα δὲ 
6γ. 61, 26. ; (ἰῃουρὶ), ἃ5 (Π6 οαϊῆσα γθϑίβ ὕροη ἴἴ, ἢ 
ΙΏΔῪ Ὁ6 80 6816. δοπηρί!η168 1 ἀδηοίοα {ἢ 056 πιαϑεῖσε 
δίαῦς, ΜὨϊοΝ, θδίηρ ρῥἰαορά ἰονναγά8 ἴΠδ θοϊίοιι ΟΥ̓ΔΩΥ 
4 }}, βογσνθ ἴο ᾽ηα (ῃ6 ψογκ ἰοσοίθοῦ ; 848 ἴῃ 8. 928, 
16. νἤδγο {18 νϑσὺ ψογά ὁσσαγβ. ΟΥ {{Π||86 (ἢδΓδ 
ψοῦο οἴἴϊθη ὑνψῸ ἰἅγογ8 ΨΙ Ποὺ ΠΟΘ ΟΓ τοῖα. 
Ι σδηηοί θὺϊ ἀϑβ8θηΐ ἴο (6 δηι1ϑηΐ δῇ ΠΥ τηοάθγη 
Οὐοπιπηοηίδίογβ ((πουρσῇ 1116 ορίπίοη 18 βοουϊοα ὈΥῪ 
τηοϑί γοσθηΐϊ ΟοἕΘ68),. (Παΐ 848 ἴῃ 6 ἀκρογ. Ὀοιιηα {6 ἔνο 
ψν818 οὔ ἃ δι] ησ ἤγμγΥ ἰοροίμογ, 80 {Π6 Αροϑι[6 
ἤσγα ᾿ηϊθη58 ἴο γθργεβοηῖ (ἢ τβὲ ἃ8 Ὀϊηά!ηρ τόρ ῖθοῦ 
[η6 εν)}8 δηα (ἀθῃ:}168 ἱπίο οπα σα] ρίουβ βοοιθίυ. 80 
ΟἸιγγβ., Τποορῖι., αὐσυπεη., ΤΙ ποοάογοῖ, δηά, Ὀείογο 
{Π6ηϊ, ΕΡίρἤδη. ἀ6 ἤτογοβ. 824. (οἰϊβα Ὀγ δυῖς. Τἢσ8. 

᾿7.1,17.) διὰ τὸ ἐπισφίγξαι περιτομὴν τε καὶ ἀκροβυσ- 
τίαν ὡς μίαν ἔνωσιν. ΤΠ18 δ, τ ΟΓΘΟνοΓ, γοηυϊγεὰ ὈῪ 
{Π6 ἰδ συναρμολογουμένη ἴῃ τῇς ἰοἸ]ονίηρ ν ΓΒ; 
Δη4, αῦονα 4}, 1 15. οοπῆγπιθα ὉΥ {π6 ρῥγθοθάϊηρ 
νΟΓ868 [4---18. τ ἤογα ἴἢ6 ΑΡοΒβία ἰοπο 68 οἢ απίοη οὗ 

Κ᾿ Οἱ ("8 Β0})εοἵ {π6 τπιοεῖ ἱπηιροτίδηιϊ ρμαδοδσε 1 ἵκηον ἰδ ἘΠυςγὰ, 
1, 98. δύο γὰρ ἅμαξαι ἐναντίαι ἀλλήλαις τοὺς λίθονς ἐπῆγον ἐντὸς 
δὲ οὔτε χάλιξ, οὔτε πηλὸς ἦν», ἀλλὰ ξυνωκοδομημένοι μέγαλοι λίθοι, 
καὶ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι, σιδήρῳ πρὸς ἀλλήλους τὰ ἔξωθεν καὶ μολύβδῳ 
δεδεμένοι" Μ᾿ΕΤΟ 1 488}} Ἔ8Ὲ δΕνΟΓᾺ] οἷδου ἱΠπδιγαϊ δ οὐ (ὃς 
δ ]εοῖ, ν»ῆϊο} νν}}} στα Ὗν (6 ΑὨτἰ4ιΙΆΓΥ. 
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εν 8 δηα (δηΐ 68, δηὰ νη ϊοῇ 16 566 8 811} ἴο ἢδνθ 
δὰ ἢ πιἰηά. 

21. ἐν ᾧ πᾶσα ἡ οἰκοδομὴ συναρμολογουμένη αὔξει εἰς 
ναὺν ἅγιον ἐν Κυρίῳ. Τα ἐν 15 τοηάογθὰ Ὀγ Κορρε 
δ ρονυ. [1 φργοίογ, ψ ἢ γδίαῦ., Μοηοοῖι., δηὰ Οτοί., 
ὁ“ ῬῈΣ απ; [Π6 ρᾶτγίϊο]6 Ὠανϊηρ Ὠοΐ πη ΓΟ] ΘΠΕΥ 
[86 86η96 ὃν (ἔοι [Πη6 ΗδθὈτ. 3). [{ 15 τί σἢογ γὸ- 
Ἰλγκοὰ ὈΥῪ Κορρο, {πὲ οἰκοδομὴ ἤαΓα ἀδηοῖθβ, ῃοΐ 
οὐρα, Ὀυϊ 6 τοογῖς ἐλαὲ 5 δμιϊ απ, Συναρμολογου- 

γὴν “ΕἾ σοπ]οϊηθα.᾽ δοδίουβ. [6χ. [6}18. υ8 
{πὰὶ [ἢ6 νϑΓῸ 18. ῥγορεσὶῃν υϑοὰ οὗ οαγροπίθν᾽ 5 τοοῦ 
ἴῃ ΜΏ]οἢ Ὀθδπι8 Δηα ρΡΙΔΠΚ8 ἅγὸ δΕἾγῪ υηϊ6α τορϑίθογ 
Ὀγ ψ δι 18 Ὁ41|16ἀ ἀουεέαϊἑπρ, 830 ἃ8 [0 ΤΌΓΠΙ δῇ ἄρμος, 
Οὗ ΘΟὨΊρΡδρ68. ἴ οδη, ἤονγανο, ἤη ἃ η0 Ἔχδρὶε οὗ (μδί 
1.56, {Π6 ἴδγηι Ὀοὶηρ' αἰ ννᾶ 8 ἀρ ]164 ἴο »ιαβοπ᾿δ τον; 
845 ἰηΠροα {Π|6 λογέω σου βυρσροβῖ. ὅο ΑηδΟΙ. 8, 

. 94, 4. (εἰ ὃγ Ὑ εἰ8.) ἡρμολόγησε τάφον. δηα ἀρμοὶ 
λιθών, ϑιΓ. 27, 4. ὙΤΠα 86η86 15: ““ὈΥ {18 ΘΟΡΠΘΙ 
δέοπο (ανθη (ὨΒγ81) 4}} {π6 ρᾶγίβ οἵἩ (ῆ6 εἀϊῇοθ, ΒΕ 
οοιῃροιηάήεά ἰοροίῃον, (1. 6. Ὀοιἢ Ψεἐν8 δηά (ὐθη 1168 
οἸροβεῖγ θγοιρῇί Ἰωἴο Ομ β8οςίθιΥ), γἰβϑίϊι Ἰηο 8ῃ ΒΟΙΪΥ͂ 
το 016. Τὴ συναρμ., ΠΟ ΟΝΟΙ, 866 18 [0 ΓΟίδι ποῖ 
ἴο {ἢ6 υπΐοῃ οὗ δεν)}8 δηὰ (ὑθη11168 οηἶἷγ, θυὲ ἴο ἴΠ6 
νΔΓΙΟῸΒ οΓάθγθ 8η4 ἄἀδργθοβ ἰη (Π6 (ΟΠ γιβιίίδη (Ομυγςοῇ, 
Αροϑβί|68, Ῥγορῃοδίβ, ὅζο. ΕὉΓ, 88 15. Ψψ6}} ουβογνϑᾶ ὈῪ 
Οτοέὲ., ““τῇδγα ἂγὸ ἰὴ {Π6 (ῃυγοῖ, δηα ἤᾶνθ ονοσ 66}, 
νγουΒ ἄσργθοβ (ἤγοιρὶλ ΠΟ ἢ (45 ἴῃ {Π6 Πυϊηδη 
ὈΟγ 15 (ἢ6 ς486 ψῇἢ ἰἢ6 ΠοδΔα δηά Ππροδγί ἴῃ γοϑρϑοΐ 
ἴο {Π6 διίϑγιϑβ δηά νϑίϑ, πγι156168, δη ἤθγνθβ,) {ῃ6 
ϑριγιῖ οὐ Οοὐἁ ἤονβ Ἔνθ ἴο (ἢ6 πιοβῖ τιϊηπίθ ρᾶγίϑ.᾽" 

"Αυξει, ογοδοϊέ, αδϑμεγσὶέ : ἃ τηρίϑρῆογ, Οατοῖ. δηὰ 
Κορρα οὔβοσνθ, ἰἀκθὴ ἔτοπη δηϊπηδὶ δηα νεοροίδ]6 
στον, ἴο ἀδηοία οαἰβοία! ἰπογθαβθ. [ἴ{ 18 ρι οΌΔΡΙΥῪ 
8 βοΐ οὔ Ηθργαίβη ; οὐ νγὰ8 βϑιρσρεβίρα Ὀγ τῃ6 Ιά688 
οὗ ἃ δοάν δῃὰ οὗ ἃ δωϊίαϊηρ Ὀεϊηρ 51} ἴῃ (ἢ 8 ΑΙροβ:1 6 8 
πη .ἢ 

Ἐ Ὑοεῖ δοιμοι ΐηρ Κα ᾿ξ τᾶν Ὀε ἤυυη ἴῃ ΤὨθογά. 4, 75. ἤρετο δὲ 
τὸ ὕψος τοῦ τείχους μέγα, καὶ τὸ χῶμα οὗ σχολαί τερον ἀνταγήει αὐτῷ, 
ἴον ἀντανίστατο, ΜΝ Ὦ ἢ Ὠϊο. (488. βυθδιϊταίει ἔον ἰτ ἴῃ ἃ ραββθᾶρβ 
εὐἱ θη] ἱπιαϊεά ἔζοῖη (Π}}8 'ῃ Ρ. 338, 44. ΕΑΪτ, ἈείτηΑΓ. 

νΟΙ,. ΝΙ]. 20 
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Ἐν Κυρίῳ 156 ὑγ Κορρε δηά Βοβοη. υπιίεα τα 
ἅγιον, Δῃ ὦ ἰΔΚοη ἴοσ ἅγιος Κυρίου, ογ Κυρίῳ, ““ ΠοΙγ (ὁ 
{π6 ον ;᾿" 45 Τιι, 8,5. ἔργων τῶν ἐν δικαιοσύνη. Υοί 
1 τὼ :πο]]ηρὰ το {Ππηκς, ψ ἢ ΒοΖᾷ δηὰ Οτοί., (πὶ [ἢ 6 
δηξεοοάθρηϊ 185 δαυργοδεεά (αἴϊογ {ῃ6 τηδῆπηοῦ οὗ {8 
Ηδῦτγον), ἰπΠουκἢ (Π6 Γοϊδίῖνα μδα ργθοεάβά. [{ 18, 
ἤσνανον, δα ἀθα ἔος σγεαῖογ ρδγβρί οὐ Υ, ἴο ΒΏΟΥ ἰοὸ 
Ψδιὶ {Π6 ἐν ᾧ 18 ἴο "6 οίσοα. 

ΦΩ, ἐν ᾧ καὶ ὑμεῖς συνοικοδομεῖσθε εἰς κατοικητήριον 
τοῦ Θεοῦ ἐν πνεύματι. ΤΠ Δροβίῖα πον ΔΡΡΓ168 [Πὲ5 
ἴο ἴπ6 Ερἢ6Β1:8}8 ρδγίου]αγίν. 

ΒΟΠΊ6, 88 Ζδηοῖ, ατοῖ.. δοῦ]διιβ., πα ορρθα, τεῖος 
1ῃς ἐν ᾧ ἰο Ολγὲδέ, (8 οογῃογ.ϑίοηθ, Μρῃοοΐ., Κο- 
δ6η)., δ8η4 Μδοκη., (πΐηκ {παι 1ἰ ταϊδίθβ ἔο {Π6 ἔεκι- 
»ίο : ἃ τοᾶδ οὗ Ἰηἰογργοίδίίοη οοηῆγπιοα δηᾶ {{|5- 
ἐγαϊθα Ὀγ δῃοίμογ δχϑιρὶα οὗὨ {Π|8 γάγσγο ψογά, ψὨϊοῖ 
1 Βυά ἴῃ Τηυοσγά. 1, 98., ἤοΓα, βρϑακίηρ οὗ {Π6 
ρυμάϊηρ οὗ {Π6 νν8}18 οὐ Αιἤθηβ, ἢθ 8808 : ξυνωκοδο- 
μένοι μεγάλοι λίθοι καὶ ἐν τομῇ ἐγγώνιοι. ΑἸΑ 5υςξ,, 

1 σοΏΟσΘΙνΘ, 15 {Π6 {τ 6 ϑ86ηὴ86. Τὴ ΑΡοΟΒ16 (1 (101) 
Τη6Δη8 (ῃαΐ 1η {Π6 σροῆθγαὶ (Ππυτοῦ οἵ (οὐ {6 γ, (. 9. 
[6 ἘρΠοβίδη Οπυγοἢ,) τὰ δωδέξ ἑν, δῃα ἔογπι ἃ ραᾶγῖ 
οἵ; 88 ὁΠ6 οὗ [6 ὨυπΊΘΓΟΙΙΒ 81:28}} οὔ ρ6 15, ογ 88} ες 
ΜΏΙΟἢ ἀγο ἰουηά 1η {ἢ6 τηδρηίῆςθης (ὐοἰϊς σαῖἢ6- 
ἀγα !β οὗ δηϊθηΐ {ἰπη68, ββρβοῖϑ! }ν (ἢ 6 δαποίβ δορι δ 

. 8 Οοηῃδβίδη! πορῖθ. Αηα (818 8866πὶ8 δ ἰυὰἀοα ἴο ἴῃ 
κατοικτήριον, ΨΏΙΟΙ 8 ρσοπογα νυ υδοά οὗἁὨ ἃ 51:28]} 
ὈυΠΠ ΙῺρ, οὐ ἰδθΘγηβοὶο ; 88 ἰη Ἑχοά. 1ὅ ἃς 88, 
. ΩΩ, ἐν πνεύματι 18 ἸΔΚ6η ὉΥ πιοβί τοοθηΐ (οἴηπθῃ- 
ἰαἴοτβ ἃ8 δῇ δι ]θοίνα! ρἤΓΑ86 [ὉΓ πνευματικόν ; ἩΏΙΓΝ 
ΠΟ 8 ΠΟΠΙοοα Ὀγ ΤΠΘοΟΡΏν]. δηά (ευπηρη. 

ἤδΓΘ 15 πηιϑϑδηΐ ({Π6Ὺ 580) ἃ ἰδοὶξ σοηϊγαβὶ θθίνρθη 
{Π|8 δρί γι[π8] ἐθιιρ6 δηὰ (Πδὲ οὗὨ Ψ“οτγυϑα] θη, {Π 6 χει- 
ρυποίητον. Βιυΐ 1866 ΠΟ Γθᾶβοη ἴο ἠδθβογί {Π|6 Ἰῃίογ- 
Ρσγοίδϊοη οἵ (ἢγγϑβ. δὶ πιοϑί οἵμοσ δηζθηΐ δηά μιο- 
ἄδγη (ὐοπιτηθηίδίοτβ, ψἢο ὈΥ πνεῦμα αηἀογϑίδης τ 6 
Ἡοΐν ϑριγιέ, ἰ.6. ἔοσ διὰ πνεύματος, ὈΥ τηθΔῃ58 ΟΥ̓ {86 
Ηοἱν δριγῖ; βίηςθ (48 ατοῖ. οὔβογνθ8) αοά 15 8αἱά 
ἴο ἀιυοἰέ Ὀοΐϊ ψιἢ ᾿παϊνΙά 85 δηἀ (ΟΠ Γβυδη βοςίθ- 
[165 Ὁγ (Π6 Ηοἷν ϑδρι1. 866 1 (οσ. 8, 16 ἃς 17. ὅ, 
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19. 2 (ογ. 6, 16. Απὰ {18 Β66 5 {Π6 ΏΟΥΘ ὈΓΌΡΕΟΓ, 
ψ ἤδη Μ΄ ΟσΟΠΒΙΔΟΓ {Π6 5ρ γι υ4] ροἱβ νουςἠβαεαίδα. 
Οτοί. ἤογα ΔΡΕΪΥ σοιραγεβ Β]]Ὸ [6 ῥγϑοιηΐβ : καὶ 
γὰρ ἐστι τῷ ὄντι βασιλεῖον καὶ οἶκος Θεοῦ, σόφου διανοία. 
1ο νψῇῃϊοῖ 1 δάιὶ ΡΙυΐ. Ὠιοηγ8. ψυχῆς τὸ βασίλειων 
ἀξιοῦντα κεκοσμέμενον. 

ΓΗΑΡ, 111. 

ΨΈΒΒΕ 1. τούτου χάριν ἐγὼ ἸΠαύλος ὁ δέσμιος τοῦ 
Χ,. Ἰ. ΤΠοΓγα ἃγὸ ἔδνν ραββαροβ ἴῇ ἴ6 Νὸν Τρβίδ- 
τηθηΐ οὗ ψ βίο οἢ τῃ6 σοῃβίγυοιίοη [85 Ὀ66ἢ τΊΟΓ6 ἀ6- 
Ῥαϊοαὰ ἰπᾶη {π6 ῥγθβθηῖ. [{ ἰβ ορνίοιιβ (μδὶ δος 
ἐθνῶν {ποτ ἄρρθᾶγε δὴ δογιρίηθβϑθ, δηὰ βοπιθί!ηρ᾽ 
8668 θη ηρ. Τὶ}5 ἀδἤσίθησυ (ἢ6 (οιμπιοηίδίογε 
Θηάαανρυ  ἴο ΒΌΡΡΙΥ 1 νἈΓΟΙ 15 78, ΜδηΥ δηίοηξ 
(45 (ἢγγβ., Τποοαογοί, δηὰ (Π6 ὅζγγυ. Τ Δη5]ἴοσ) δπᾶ 
τηοάδγη (οιηπγηοηζαίοτβ, 48 ἡ ιΌγ, ΠὨοαάγ., πὰ ὙοΙ 
Δ ΕΒΡΘΟΙΔΙΥ τΠ6 τοοθηΐ ]ηΐογργοξοσβ, 85 Μδοζη, 
Κορρο, αηά Ἐοβοηιϊῃ., ΒΡ ΡοΟβα 8ῃ 61] }ρ818 οὔ ἢ γϑὺρ 
δ 5ίδηϊνα εἰμι (([4η ψηϊοῖ πο  ηρ οσΔη 6 πηογα 
Ττεαιθηῖ), δηάὰ {Π6ν τσοηονθ ἰΠ6 δοπδ τοῦ 18 
1518 }}γΥ ραςοα δες Παῦλος. Βυΐ (15 τηδίΠοά, 81η}- 
Ῥθ 88 1Ὁ ΠΥ ἈΡΡΘΆΓ, 15. 1140]6 0 νὩΣΊΟΙ8 ΟὈ]ΘΟΙΓΟΗ8, 
ψὨϊο ἢ Βᾶνα θ6 θη Δ0ῚΥ βίδίθα ὈῪ Βρ. Μιαα]είοη, [ὲ 
ΓΟαυγ65 ΔΠ ἀηρτοοοαθηϊεα 86η86 ἰο δδ6 880 ΓΙ θα [0 
(8 ἀγΈ1016, ἀπ ἔογ {πδΐ ΔΠα ἸΏΔΩΥ ΟἴΠΘΓ ΓΘαβΟη8 δὰ- 
ἀυςεά ὃν (δ ἰραγηρά Ῥγοΐδίθ (ἡ οτ 866), (ἢἰ8 61}. 
818 οὗ εἰμι οσδηηοί (1 {π|η.) 6 ποσὰ δά 64, [ἐ 
νον (1 σοποαῖνθ), ρου (ἢ 6 ψΠ0]6, ΔΓ 1688 4{ῆ- 
οὐ] γ ἴο ΒΡ ροβθ, ψ ἢ ΝΟΓῪ ΤΏΔΩΥ τηοάσγῃ (ὐοτηπηρἢ- 
ἰδίογβ, {ΠπδὲΓ νϑυ. 1---14. ἀγα ραγθηιῃϑεῖσαϊὶ, δηα {Πδΐὲ δὲ 
νοτ. 14. (η6 (ἢγοδα οὗἨ (ἢ6 τϑδβοηϊηρὶ 18 γαϑυπηθά, 26» 
θραπαϊορδῖη. Τίναθ, 1 σοποοῖνο, [ὴ6 δγριιηρηίδίοι 
Ψ1}1 θ6 ἔουηα ποΐ [688 σοποίαβινο." ΟἸἤογ8 νου 

ἘΞ Ικ ἴθ (ἢπ8 ϑἰδίοα Ὀγ Βρ. ΜΙΔάϊείοη: ““ ον (ἢ ΐ8 οδυ86 1 8πὶ (ἢ 6 
ῬΓΒΟΏΟΓ οὗὨ .6β8ι.5 ΟὨγίβῖ, ἴ0", ΟΥ βίωοο ἱπάδοά (εἴγε δῇὲγπηγαίίνεὶγ, 
δἰποδ, σἰημίάφηι, Βεα ἠοΐθ Αοίβ 16, 15.), γε οδηποῖ Ὀυῖ νὰ Ὠεασὰ οὗ 
ΠΥ ἀϊνί δ οοτημἰπδϑίοη, δηὰ οὗ {πε δίυτα οὗ {Ππῶ ἀοοιτηα Ἐ]ΣΟἢ 1 δὴ. 
οΟΙΠΙΔηἀεΠ ἴο ἐεδοὴ (νογ, Ὁ---18.}, ἴογ (ΐ8 οδυ8ε (τούτον χάριν τ6- 

20 ὦ 
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οχίθηἀ (ἢ6 ρδιθηθδὶ8 ἴο 186 δηά οὗ (ἢ6 ΟΠδρίογ. 
Βυΐῖ {18 566 Π|8 ᾿ποΌΓΓΙηρ Δ ΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ΠΑΓΒΙ 688. 

ἜΒΘΟΡἢΥ]. πογὰ (οι (ἢ γυ58.) γοιηδγκβ; Εἰπὼν τοῦ 
Χριστοῦ τὴν περὶ ἡμᾶς κηδεμονίαν, ἐμβαίνει λοιπὸν καὶ 
ἐπὶ τὴν ἑαυτοῦ" καὶ ἐπειδή, φησιν, ὁ δεσπότης μου τοιαῦτα 
ἐπεδείξατο εἰς ἡμᾶς, ἀνάγκη κἀμὲ τὰ κατὰ δύναμιν εἶσε- 
γεγκεῖν. 

1. ὁδέσμιος τοῦ Χριστοῦ. Τῇα τοῦ Χριστοῦ, (οιι- 
τηθηϊδίοῦβ 8.6 ΔρΓΘΘΩ, 8 ἴοῦ διὰ τοῦ Χριστοῦ, ““ ΟὯ6 
ΠΟ 18 1 θοπά8. ἔογ 6815 Οἢγιϑι 5 βαῖθ δηᾷ ἢ 15 γα ]!- 
'δοη." ΤῈ σψογὰς Ὁ] ονηρ ὑπὲρ ὑμῶν τῶν ἐθνών 
δἰρηϊν, “ δηὰ δβρθοῖδ! !Υ οἡ ῬΘἤΠ Δ] οἴ γοιι (ΘΠ {1|68 ;" 
δίῆσα {6 Ῥδιβϑοοη8 {Π6 Δροβίϊα βυϊενεὰ τγογα 
Ὁ5114}}Υ ταϊβϑὶ ὈὉγ 186 Φεν8, Ὀδσδιι86 ἢ6 ργθδοἢϑῆ 84]- 
ναίίοη ἴο {πΠ6 (ὐδης 65: δηά δἱ 4}} {{π|63 11 νν88 βιβεογοα 
ἔοσ (ἢ6 φσοοά οἵ [ἢ6 (ὐ6η{1165 : 411 ψ ῃϊοῆ [5 ἀρραγθηΐ 
ἴτουι ἴῃ Αςἰβ οὔ ἢ6 Αροϑβε[εϑ. 

2, εἴγε ἠκούσατε. ΤῊ εἴγε ἰ5 τοηάἀογοά δὲ σιούο, οἵ 
“κύριος ὡέίαρ: ψ ΠΙΟἢ σΟΙ68 (0 τ 0ἢ {ἢ 6 88Ππ16 {Π|ηρ’. 
ἢ 56η56 18, “ [ἔ (48 γα Κηον), βθαίηρ; (ἢδξ (48 γ6 

Κηον),᾽ ὅς. [{ 18 {ΓῸ]ν οὈβεγνϑᾶ ὃγ Μσ. δ[αάαε, ἐμαί 
εἴγε ἀοο8 ῃοῖ αἰτννᾶγβ8 ἱπΊρ}γ ἃ. ἀουδνίξι! σοπαπίοη, θυ 
ΒΟΙΏΠΘΕΠ)68 8η Δ ΠΓΠΊΔΙΊΟΙ, δίηοο, δοοίην, ἐπαέ, οἢ. 4, 
421. [Ιΐ βϑοϑιηβ8 (6 8448) ἴο ἢδνα (ἢ6 ἔογοα οἵ (ἢ6 
1,Δ11η δὲ, ψ ἤθη υ8βε6α ψ| δὴ ᾿παϊσδέϊινθ. δὲ ροίυϊί 
[ὩΔΏ 68 ΘΙΌΘΒΒΕΓΘ ΘΟΠ]ρῚ]5 ΟΥρίου5, Ζη. 6, 119. “ 2 
Οτρἤθυβ οουϊὰ (845 ἀουθ]688 μα 44), ὅς. Αμπὰ 
(ἢ. δέφείάονι. ΓΘ ἠκούσατε 18 τοηάογρά, ὉγΥ Εο- 
Β6η1η. 8η4 οἴδοῖθ, γέσλέίψ οογιργοἠοηά, ππαογϑέαηά. 
Αἱ 41} ὄονθηΐβ, [66 ἰδ πο γϑᾶβοη ἴο ᾿ηΐϑὲ ἔσο ἤθῆσα 
{Πα (Π6 ΕΡΊ8|6 τνὰ8 ποί ψγτίθη ἰο (ἢ ΚΕ λεβίαηβ. 

2, τὴν οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ τῆς δοθείσης 
μοι εἰς ὑμᾶς. Βγ {Π6 οἰκονομία τῆς χάριτος, τηοϑὲ (οπ;- 
τηΘηζδῖοτβ ππἀογϑίαηα ὑπ οὔἶἥοος οΓ' ἐδ “Τροσέϊοεἠὶρ. 

Ρεδίοα νεϑγ. 14---19.}1 ργὰὺ ἴο αοά, ννῖο 88 Ὀθθὴ ὑπ Ὠγογο Ϊ.] ἴῃ 
σα] ηρ γου, ἰῃαἴ γα τῆν Ὁδ6 8(γϑρίπαηθα νυνὶ πιρϊ Όγ ᾿ιἷ5 ϑρὶ γι 
(νεγ. 16.), (ῃαϊ 80 ὉὨγῖθι τηδυ ἀννε]] ἱπ γον Πεδγίβ." : 

ἘΠ νου]ὰ τεδή ἐκβαίνει, νυ Ὠ]Οἢ 18 δι ΒΠ οἰ (Ἰγ ΠΟ Ηγπηοά ὃγ Τῆυ- 
εγά. 1, 97. τὴν ἐκβολὴν τοῦ λόγου ἐποιήσαμεν, Ὀεπ᾽ 68 ἃ γτεαῖ πυπ)- 
δεῖ οἵ μδγΆ 1} 6] ρΆ888 0:68 νυ ἰοἢ 1 τηιϊι5ῖ ΓΟβεγν ΓὉΥ ΔΙ ΝΕῚ Οὐοδβίοη. 
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Βοδθηπι. ἤούανοσ, 18 οἵ ορϊηΐοῃ, [Πδΐ οἰκονομία ἢδ8. 
τοΐδιεησο ἴο {Π6 αδϑοὶσηΐηρ 97) ραγέδ, ἃ8 {{| δια ναγά. 
ΑἸ]οἱ8 ἴο {Π6 ἀϊβδγθηΐ πιθιηθοσβ οἵ ἃ ἔλα Υ {Π| 6] σὸ- 
βρθοοῖϊνα οἴἶοο5. Απηά ἢδ γθηθγβ : ““ (ἢ 58 ραγί οἵ [86 
Ροϑβ 68 }1ρ," παηηοῖυ, ἴο {Π6 (ἀθη.1168ὅ.. Χάρις Ποτα. 

ὈΠαοιδιΘαΪν βἰσηῆθβ ““ροδίϊοεμρ. Γίια σοιηρίοίθ 
Ρἢγα86 Οσσι ΓΒ ἰῃ Βοηι. 1, ὅ. χάριν καὶ ἀποστολὴν, 1. 6. 
χάριν ἀποστολῆς. ὅ66 ἴΠ6 ποῖθ ἴῃῇθγθ. ἢ εἰς ὑμάς 
Ορρα δηὰ Βοβθημῃ. σοηῃϑίδγ ἃ8 δαιιναίθηΐς ἴο (ἢ8 

ΗεΡ. Ἐ3ϑν, ““ἴοτ γΟΙΙΓ 58Κ6 δηιὶ θηθῆϊς." Απά 50 
1οααν. δηὰ Μδβοκη. 

8. ὅτι κατὰ ἀποκάλυψιν ἐγνώρισέ, 8.1}. ὁ Θεὸς, ΟΥ ὁ 
Χριστὸς, ““παιηαὶν, {πᾶἰ| (ἀοα σοπηηιη!οαίοα 1ἰ ἴ0 π|6 
ὈΥ (ϑρθοὶα]) γανοϊδίϊοη. ὅδόνογαὶ Μδ5., Ψογϑίοηϑ, 
δι ογβ, δηἃ ϑαῦὶν (οπιτηθηίδίογβ, ἤᾶνθ ἐγνωρίσθη, 
ΨΥ ὨΙΟἢ 15 γοοϑινθα Ὁγ Οτιοδϑῦδοι ; δαΐ (1 (Π΄η1) οἱ 
1η5υΠΠοἱθηΐῦ σγουηάβ ; ϑίηςσα (48 Κορρα γριηδγκβ8) {6 
ΠΟΙ ΠΊΟῊ Γοδάϊηρ 15 1ἢ6 τηογὰ (ΕΠ ου], ἀπά ᾿88 ποί 
[Π6 ΔρΡρδϑγδῆσβ οἵ ἃ [Ἴ6ΓΘ ΘΟ οὗ ἃ βογῖθ6. 

Κατὰ ἀποκάλυψιν 185 [ὉΓ ἐν ἀποκαλύψει. Γἢ 18 ἢ 88 
Ταίδγθηςοθ ἢοῦ ΟἿΪΥ ἴο {Π6 ρογϑοπαί γευοίαζοη οἵἉ {116 
Τ,ογὰ τοοογἀθὰ δἱ. Αςίβ 9 ὃ. 260., Ὀυΐ [Π6 τηδγ βυῦὺ- 
βδαυσηξ. ΟΠ68 τῃηθῃἰ]οποὰ δἱ 2. (οσ. 12, 1 ὃς 7. δα 
4130 1 (ον. 14, 96.. δὰ (8. 1, 12., ἀπὰ (ἢ6 ῃοίο. 
Ιη διγ. 9ῷ, 24. δῃηὰ βου. 106, 25. ψὸ ἤᾶνθ {Π6 5: πλ}}8Γ 
Ρίιγαβα κατὰ ἀποκάλυψιν μυστηρίου. 

ΤἼς Ψψογάβ καθὼς -- Χριστοῦ ἅτ6, ὈγΥ Υ εἰ8., ΚΟρρο, 
δηα Οτ680., (σον ᾿ηἴο ἃ ραγθη ἢ 6518 : Ψ Π]οὶ) βοιηθ- 
ψγ δἰ οἰθαγβ (ῃ6 β6η886. Καθὼς 18, ΌΥ Κορρο, ἰάΚθη. 
ἔογ περὶ οὗ, ἀῃὰ τὸ ἴῸΓ τὸ αὐτὸ, ΤῊ ἰαἰίθγ 18 ἢοΐ νϑγγ 
ΠΘορββδᾶγνυ. 48 (ο καθὼς, [ζ 18 866 ἴὉΓ ἃ γεἰαέΐυε, ὈῪ 
ἃ ϑογί οἵ ρορυΐαῦ 14Ἰοπὶ σομηπηοῦ 10 ΟἿΥΓ οὐ Ϊ8ῃ- 
σαδρα ἰῃ ας ον ιυλίοῆ. Ὥς τ|16 (4551 4] ψΓΙΓΟΓΒ Ποῖ. 
γα ΘΏ ΕΥ̓ πι868 ἕο ἃ γοϊαῖῖνθΌ ὅδοὸ ΤΠυσγα, 1, 1. 
ξυνέγραψε τὸν πόλεμον τῶν Πελοποννησίων καὶ ᾿Αθηναίων, 
ὡἧς ἐπολέμησαν πρὸς ἀλλήλους, Ὀ6814168 ΙΠΔΗΥ͂ ΟἾΠΘΓ Ρ88- 
8864168 ψὨϊσΙ 1 οουὰ οἵζα, θυ τ ῃ]οῇ 1 88}4}} γθβογνθ 
ἴον δῃοίῃογ οσσϑϑίοη. 
Το προέγραψα τοίδγϑ (ο ψηδί δῖ ργοοοά6ά, 1 8664., 

δΔηῃἀ 450 2, 11---22, ΓΙ μυστήριον 15 Βρροβα(, ὈΥ. 
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ΤΏΔΩΥ Οοπμπηθηΐδίογβ, ἰο δ6 (δὲ οὗἩἨ {πΠ6 αὐριεδδίοη οὗ 
ἐπε Οεπέϊίος ἰηῖο ἴἰῇὼ6 Ομυγοῖῦ οὗ ΟΠ γδι. Βυΐ [Ι[ 
ΤΑΙΠΟΣ δϑβθηΐ (0 οἴπογβ, (ῃδὲ 10 5 ση 168 {πΠ6 ψῃοΐα 
ἐοοίγῖπε 0 ἐλα αοεροί, οὗ ΜὨϊο τΠδι Ἰογπχοα 8 ρτγὶ- 
ΤΩΔΡΥ͂ ΡαΓί. 

Αἱ ἐν ὀλίγῳ τῊΔΥ ΘἰἰΠ6Ὺ 6 ΒΡ ]16α. χρόνῳ, οΥΓ λόγω, 
ΟΥ μέρι. Βοιῇ τοι ῃοά8 πᾶν 6 ἀοίοπαθα ὃγῪ (8 
805 Ἰοφιθηά!, ἃΠ 4 ἃγ δἰπγοβῦ 6408} 8Β1{800]6. 

4.. πρὸς ὃ δύνασθε ἀναγινώσκοντες νοῆσαι τὴν σύνεσίν 
ου ἐν τῷ μυστηρίῳ τοῦ Χριστοῦ. ΤΠ πρὸς ὃ 15, ὈΥ 
ΟΡΡΘ. ἰάβϑῃ ἰογ ἐν ᾧ, τυλογοῦψ. ΑὨά Β6 σοιηρᾶΓοβ 

Πίοτοοὶ]. δε. Αὐγν. Ργ(). Ρ. 68. πρὸς ταῦτα ἀκει- 
θοῦντες γονεῦσι, πρὸς ἃ καὶ αὐτοὶ τοῖς θειοῖς νόμοις οὐ 
πείθονται. Υοῖ 6 τρί γ {πη κα 1Π6 πρὸς ὃ ἴπ8} ὈΘ 
Γοϑοϊνοά ἰηΐο ὃ ἀναγινώσκοντες δύνασθε νοῆσαι πρὸς αὐτὸ. 

᾿Αναγινωσκ. ἰτηρ0}169 αὐέοηέϊοη 48 Με ἃ95 γεαάϊησ. 
Σύνεσις 5:|51Ώ65 Ἄν! πέρ οὗ ἀνόγυ Κιηά, Ὀοΐἢ πᾶ- 
ἔυγαὶ, (ν αΐ γα ἔπ ΠΥΙῪ ο4}} πιοίλον ιτοἱέ), δῃ, ἃ8 
ἤδγα, δοαιῖϊγεά. Βγ ἐήδ πιψϑέεγῳ οὐ Οἠγὶδέ τηυϑί ἢ ΓΘ 
Ῥὰ τηοδηΐῖ [86 στγοδῖ, ἐῃοισῇ ἰογι ΓΙ δι ἀθη, τυ 
οὗ {[Π6 8εἰνδίϊοῃ οἵ 841}1 πηδὴ Ὀγ ( γιϑὲ δηὰ ἢ15 γϑ "ρίοη. 

ὅ. ὃ ἐν ἑτέραις γενεαῖς οὐκ ἐγνωρίσθη--- Πνεύματι, 
« ΨὨΙΟΝ 1ἢ ΟἸὮΘΙΓ σΘΠΘΓΔΊΙΟΠΒ ΟΥ 8ρθ8 (Ὁ) 'νν88 
ποΐ τηδάθ Κηονη ἴο {Π6- 30η58 οὗ τη6ῃ,7 1.6. ἰο πη6Ώ, 
ὈΥ ἃ Ηφθρῦγαϊβπι. ὅ.66 .0611, 8. 

Ὥς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων. 
Κορρα {π|ηΚ8 τῃδὲ ὡς 18 ἴοτ ὅ, ΟΥ περὶ οὗ. 1 οσδηποῖ, 
ΠΟΥΘΥΟΙ, ἄσγοα ψιἢ ἢ. [{ τηυϑῖ ἤσοΓα ἧδνο (885 
ΒεΖᾶ δηᾶ Δοῖζβί. γϑιηδικ) 118 υϑυδ] 586η86 σἱομέ, νν Ὠϊοἢ 
βίη 168. “15 ἐδθ ϑαῦιθ Ὠια ΠΕ} α5,᾽ 1.6. ψ 1} 16 88116 
αοἰθαγηθ88 88, ἵο. ἘῸγ {{|6ὸ σγϑαὶ {{}{}} οὗἁἨ (ἢ 6 Βαῖνα- 
ἰἰοῃ οἵ αἱὶ πιο ὃν (Ἰ γὶβί, μδά, ἱπά θεά, θθθη γονϑαϊοὰά 
δίογθ- πη, (ποῖ ἢ ΟΥ̓ ΠΟ ΤΏ 6808 80 Οἰ ΑΓ 85 ὈΥῪ (Π6 
Αροϑβέ88, δηὰ (45 1. Ααυΐϊη. Δηὰ Εδί. οὔβογνθ) τοί 
ψ ἢ 118 Ῥαγιουΐατβ δηά ἀδὑριτηϊηδία οἰ Γου τ ΒίΔΠΟΘ68, 
ἴῃ τεϑρθοὶ ἰο {1π|6, ρίας, ΘΓϑΟβ, ὅζα., θυΐ δωδ υοἷα- 
πιἶηθ. Τί. ρῬΓΟΡ ἢ 60168 οὗὨ 18818ῃ (ὙὩ] ἢ ἀγα {ἢ 6 τηοβὲ 
ἀϊγθοῖ) γα δχίγθιηθ! Υ οὔβϑουγα, δπὰ αἱϊ (ἢ ῥτορῆθ- 
οἶθ8 ΕΓΒ ΘΧργθββϑα 10 νΘΓῪ ροηογδὶ ἰόγηϑ, δηἀ 4υϊϊθ 
δηϊρσιηαίςαί, δοίυν ἐΐε ουοηί. Τδη8 (Π6 ἀοοίπθα 
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γνβ οοραγαἰδυείψ ἀὐκηονῃ. Ηθτο, Ὠονανοῦ, 88 
Ποοαάν. δπὰ Βοβϑθημι. τγοϑιηδγί, ἰἤΘΓῈ 18 θϑρϑοῖδὶ γϑ- 
ἔργθησθ ἴο {890 ἀοοίγίῃθ αὐ (6. θη θθ Ὀοίηρ ΣΘ- 
οοἰναά ἱπίο οονθηδηΐ ομ αὐ εφμαί γοοέδπρ “ἰτὰ {1| 
͵ψ4ον8. [ἰν88, ᾿πἀθρα (48 δ᾽ ἰν δπὰ 1οαάν. οὔ- 
86Γν 6), ἀποιῦπ ἰοπᾷ δοίογο (παῖ (Π6 (ὐθηΈ1168 βῃου]ά 6 
δαάἀρα ἰο {ἢ6 Ομγοῖ; Ὀὰϊ 1 88 ποέ ζηοιθη (δὲ 
[ΠΟΥ βῃου!ὰ ὃς ἀοὲγα 9} ἐδλδ δαμιθ ἱπλερίέαποο, δηὰ 
»αγέίακεγε 977 ἐδι6 ργοπιῖδ οὐ" ἐδ ϑρίγέ. Τῇ Ψ6νν8 
ΓαῖΠογ (πουρῆΐ οἵ {Π61ῚῚ Ὀοϊηρ δίαυθα ἐο ἐΐόπηι; δὰ 
ραβδί οὗ 411} ἀϊὰ {ΠοΥ ᾿ππᾶαρὶηθ πδὶ 6 πα αἰθ ιοαἱΐ οἵ 
{Ππδῖν σεογοπιοηΐδα βῃουϊα 6 δγοκοη ἀοιυη, δὰ τἢ6 
Οὐθηιοβ δάμη: θα ἰο {π6 με ργὶυϊίορος οὗ Αοὐ 5 
Ρϑορίβ, ψίπομὲ οἱγομηιοϊδίοα ἀηα οδδαϊθηςσθ ἴο {{10 
Ἥοωδαϊο ἰαιυ; “ΝΜ ὨΙοΝ (ἢ6 ΟἾγΙβε δ σοηνογίβ δι οη 
{π6 πὶ Ὠοαγὰὶ οὗ δὲ ἤτϑί ψὶ στοαί διηδΖοιηθηί. (Αοἴϑ 
10, 45. 11,18), 

ὅ. ἀπεκαλύφθη τοῖς ἁγίοις ἀποστόλοις καὶ προφήταις 
ὁ. Π. ἀι Τῇ ἀπεκαλ. βροι8 (0 βυρροϑί (6 ἰάθα οὗ 
βιυσῇ Κιπά οὗ Κηον]θάρα 88 ἴῃ [ἢ 6 ΟΥΑΙ ΠᾶΓν οθιγβα οὗ 
πϑίυγα σοι] ηοί ΡῈ οδίδ!ηο6, δι γϑαυγρα {Π6 1ηΐοτ- 
νρπίίοη οὗ Ὠίνίηθ δϑϑϊϑίδηοσθ. Ὑαεΐ 1 ἀοθ8 ποΐ 86- 
ΟΘΒΒΑΓΪΥ ΠΏΡΙΥ οοπιρίφές Κηον]οάρο, θυ ΟἾΪῪ βυοἢ 8 
ἄοργθο οὗ ἰι ἃ8 (8 τανθαΐθγ, ἴῃ ἢΪ8 ψιβάοίη, ΤΏΔΥ 8366 
ἢϊ ἰο σγτᾶῃί. ἽὝΑγιοι 15 8ὴ Θρ! {πεῖ Δρργορτγίδίθ (ο δοίδ: 
Αροϑβέ]68 δῃηά Ῥγορῃοίβ, δῃα βοιῃβθίπι68 Δῃρ]16ἀ (0 
Αημροῖὶθ. Βγ (6 σροφητ. τηιϑί, (48 αἰτηοϑί 8}} (οιη- 
τηθηΐδίογθ ἃγΘ ἃργθ6θα) 6 τηθδηΐ {π6 ρκγορλείς ο ἐδε 
ει Τοεέαηιομέ, ἩϑίλθΙν, ᾿ηβριγθά ἐθδοΐθγθ οἵ (ἢ6 
Πρ οϑὲ οἶδθ8; ψ ῖοἢ σοπήΗ͂Γη8 (ἢ ᾿ηΐογργοίδίοη οὗ 
(86 ψοτὰ βϑυρτα 2, 20., ψίθγ 866 {π6 ποίθβ.0. ἘνφΨ 
πνεύματι, ““ὃψ (ἰἰκ6 τ1π6 Η60. 3) {16 Ηοὶγ ϑριεῖϊ," 
διὰ τοῦ πνεύμοιτος. ΕτοΙὴ {Π18 Δηα ΟἰΠΟΙ ΡᾶβΒαρ68, 
ἰϊ ΠΠΔΥ 6 ἰηΐογγοά (μδὲ (ἤθγτθ ψϑῦα 1 (Ἰγοιδῃ 
ἰοδο μοι ἀϊβδγθηῦ ἄθργοοβ οὗὐἠἨ ἁ αἰνίπθ Κηον]ραρο ; 
δά 1 ψουϊά δἀά {πὲ 1{Π||8 15. εογἑαΐη ἔἴτοπι (ἢρ ο616- 
Ὀγαίθά ομδρίογβ οἵ 1 (ογίπε. οἡ {6 φρίγιίιαὶ οἰ δ. 
ἴτ16 Α80 γθηιδγκοαὰ ὃν Κορρο, {πα {Π18 Ὠϊρῃ 406- 
{γη6 οὗ 6 ἀὐϑῃθ!θβ. Ὀοίηρ ρυ οἡ 8δῃ δαυδὶ ΤὈΟΙ Πρ 
ψ Δ {Π6 96 }}18, Βο6π5 ἴο ἤανα θθθῃ ἢοΐ Κηονῃ ΘνΘἢ 
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ἴο 8}} {Π6 “4“ροδέἰδ5 ἃν ἴο ἃ οσογίδιη ρογιο ; ίο Ῥεϑίοσ 
1 τν88 σοιῃτηι] Δ 6α ἢγϑι, (Αἴ {πΠ6 σοηνογβίοη οὗ (ογ- 
Π6]105), δηὰ {Π6ὴ ἰο [6 οἴξθογβ, δὲ νϑγ]οι}8 {1Π168 δηά 
Ὑ}Γ) νΓΙΟἢ5 ἄδρΓοθ8β οὗ οἰ ΘΆΓΏ 688. 

6. εἶναι τὰ ἔθνα---Χριστῷ, ““ Ὠδιηοῖγ, (Πδἱ (6 (φη- 
{1168 βου ὰἃ ὕ6 ἔδβι]ον- ἢ εῖγβ," ὅθ. Τῆ8 δα)δοῖϊνο 
συγκληρόνομος 18 ΒΟΠΠΘ ΜΗ Δί ΓΆΓΘ, 88 18 4|50 συμμέτοχος 
δπὰ σύσσωμος, ΜΝ Ὦ δ ΒοαΓΟΟἾΥ ΟσσΟΓΒ οἰβανῃογο. ΚΟρΡΘ 
τοδὶ πίδίηϑ [δι [Π6 ἐπωγγελίας ὈεΪΟηρ5 ΟὨΪῪ ἴο συμμέ- 
τοχος. Βαΐί ἐΐ τὴδὺ ὕ6 βαἰ4 ἰο Βαϊοηρ ἰὼ 81] {{|086 
δάδοϊναβ; ἐπουρσῇ ἰδ σδηηοί ψ6}} ΔΡΡΙΥ ἴο σύσσωμα, 
ΠΝ 18. Ἰηβογίβα, 88 ἜΠΘΟΡΥ]}. γα] γΚβ, ἵνα δηλωώση 
τὴν πολλὴν ἐγγύτητα καὶ ἕνωσιν, ἴον {116 Β8Κ6 οὗἉ ἰηάϊ- 
οδίπρ οἶοβα. υπΐοῆ. [Ι͂ἢ συγκληρονόμοι {{Π|6Γ6 18. [ἢ 
ιι50.8] ἤραγα Ὀγ ψ]η ἢ {Π6 ροϑϑεοδδίοη οὗ οδἴογηδὶ [8 18 

ρα] θὰ δὴ ἐπλογίέαποα; ἰἴἃ Ὀείπρ ρυϊ (848 1π 1, 14. 
Αοἰβ 2, 82. δῃὰ (οἱ. 3, 14.) εὐπΒ ἴον οέουπαὲ Ζεἰϊ- 
οἷν. Σύσσωμα δΏΒΜΕΓΒ ἴοὸ [Π6 [ἈΠ ἑπΟΟΥΡΟΡ. 
(866 διθρῆ. ΤΉοϑ. Νον. ΕΔ11.), απ 51]1ρη1ῆ65 ηεϑμεδογϑ 
οὗ ἐδό ξαριε Οἰμγοῖι. Συμμέτοχα τὴς ἐπαγγελίας αὐτοῦ 
ἐν τῴ Χριστῷ, “Ἰοϊηΐ ρΑΓΆΚΟΙΒ οὗ [8 ῥγοπῖ86. (οὗ 
οἴθγπαὶ {617} ὈΥ ΟἸγῖδι." ΚΕ 18 ορβογνθα ὈὉγ Κορρβε 
δηα Βοβθημ., ἰπδὲ ΘρΡΙ 68 Δα ΒΥ ΠΟΏΥ 68 ἃΓῈ ἮΘΓΘ 
δοσαυπιυϊαία, ἴο βῆον {πᾶ {πογο 18. ἢο ἀΙἴδγθησα 
ψ] δίονὸγ θοΐψθοη {Π6 06νν5 δηά ὐθηι165. ΤἢΘ ἰΘγη8, 
Ββονονοῦ, ἃγ6 ἢοΐ 4116 ΞΒΥποηγυτηουϑ. 

6. διὰ τοῦ εὐαγγελίου, ““ τ[ῃτουρσῇ [Π6 1ηϑ[Γ ΘΗ 8 {1 } 
οὔ {Π6 ἀοβρεϊ." 

7. οὗ ἐγενόμην διάκονος, ὅτς., ““ ΟΥ̓́ψ οι 1 ψᾶ5 σοη- 
βιυἱδὰ ἃ πη] Πη18(6Γ." ΚΟορρδ οὔβογνοϑ (δὶ (ἢ6 ἴθ γηη 
διάκονος 15 υϑ84,, 1ῃὴ ἃ ρἜΠοΓΑΪΙ 56ῃ56, οὗ 6 ΑΡοϑβι}69 
Δηα σὴν ἴθδοογβ οὗ γε! ρίοη. (ὐοιηραγα 1 (οσ. 8, ὅ. 
4 (οτγ. 6, 4. 11, 25. Τῇθ δχργαϑϑίοη διάκονος τοῦ 
εὐαγγελίου, ὨονΟνΘΓ, ΟἾΪΥ ΟΟΟΌΓΒ Οὔσα [651468 {{|6 
Ρτεβθηΐ ρᾶϑβᾶρθ, πδιῃοῖυ, ἴῃ (οἱ. 1, 28.; γεῖ βίας 
[ὈΓΠῈ8 τὸ οιιηὰ ἰη 9 (ον. 8, 6. 11, 1δὅ. Οἱ]. 9, 17. 

. ἤ. κατὰ τὴν δωρεὰν---αὐτοῦ, ““ ὈΥΠΊΠ6 ρος οὗὨ {ἰπῸ 
σῖδοα οὗ αοὐ ἱπιραγίθα ἴο τὴ8δ ὈῪ 16 ΘΠΕΓΡῪ οὗἉ (ἢ 6 
ΟΥΟΣ," 1.6. ὈΥ ΠΙ5 ρονογίι δῆρσσγ. Κατὰ τὴν 
ρεὰν τῆς χάοιτος, ““ὈΥ {Π|ὺ στιλοίοι5, ἴγθθ, δηὰ εἢ- 



ΕΡΗΕΒΙΑΝ8, ΟΗΑΡ, 11, δ09 

τηογ θα ρην ;" {Π6 ροηϊνο βυδδίδηςινο θοῖηρ Τὸν {Π6 
84]6οῖῖνθ. Οτ᾽ χάρις ΠΙΔΥ͂, 88 ΨΥ ΒΙΓΌΥ {Π]ηΚ8, ἀθηοῖθ 
τ1Π6 “οεἐἰἰοελὶρ, διὰ, 1 ψ ου]ὰ δα, νη ἢ 41} 1[8 δοσοπ,- 
ῥϑηγίηρ βιιρογπαίαγαὶ χαρίσματα. ᾿Ενεργεία 18, 88 
0808], γοηἀογοὰ ὉγῪ Μδοκη., ἐπιρογ Κη. Βαϊ {}]18, 
{πουρὶ ἰ᾿ 8668 10 Ὁ6 {Π|6 πχοβί [ἰογαὶ, 15, 1 δοΐ, ηοὲ 
188 ΓαᾺ] β6η886.0 Τῇ ἐν ἀο68 Ὠοΐ Γεΐογ (ὁ πα οὐγεοέ 
οὐ ΜὨοἢ {16 Μοῦ 18 οιρ ογθά, θυ γαῖ Π6. ᾿Π1Ρ1168 
{Παΐ (Π6 ,αομέῳ ἴο Ῥτγοάμποε 1 15 ἐπ (Π6 αροπέ. Τὶ 
{πογοίογθ ἀδθηοίββ αἶϊίϊεν, ΘΙἤσΔΟΥ ΤῸΓ ΔΗΥ͂ ΡΌΓΡΟΒΘ. 
Απὰ πυὺ8 κατὰ τὴν ἐνεργείαν τῆς δυνάμεως 5ἰρηῃ!ῆθβ 
“ς θυ {Π6 οἸοΔοΥ οἵ ἢ8 ρονογ,᾽" ἱ. 6. ὈΥῪῚ ἢ15 ροψνογᾷαι! 
οἴδεοδογ. δὸ ΡΠ]]. 8, 21. κατὰ τὴν ἐνεργείαν τοῦ δύνασ- 
θαι. ΝοΓ 18 {Π]8 ἃ τϑγὸ Ηδθρτγαΐίβιῃ : [ῸὉΓ 80 Οδίβῃ. 
(εἰ ὃγ ὙΥ εἰ8.) ἐξ ἐκείνου γὰρ καὶ μᾶλλον δεδόξασται 
τὸ φάρμακον, καὶ εἰς τὸ Φανερὸν αὐτοῦ τοῖς ἀνθρώποις ἡ 
δύναμις τῆς ἐνεργείας ἐλήλυθε. 

ΤΠΘΟΡὮΥ]., δρρίγιπρ {5 ἰο (ἢ6 ΜΙ|ηϊϑίογβ οὗ {16 
(σοβρέϊ ἴῃ ροῆθγαὶ, ἢδ5 (ῃ6 [ΟΠ] οσσησ δάμη γα] 6 ΟὉ- 
ΒΟΡνϑΙοη, Τρία γὰρ ἡμᾶς δεῖ συνεισφέρειν εἰς τὴν δια- 
κονίαν, ψυχὴν Φιλοκίνδυνον, σοφίαν καὶ σύνεσιν, καὶ βίον 
ἄληπτον" τὸν γὰρ Θεὴν δύναμιν διδόναι, δὲ ἧς ταῦτα πάντα 
ἔμπρακτα ἔσται. 

8. ἐμοὶ τώ ἐλαχιστοτέρῳ πάντων τῶν ἁγίων ἐδόθη κἡὶ 
χάρις αὕτη, “Τὸ τη (880) ὙΠΟ 8η} ἑποοπιραγαδίψ ἐδ 
ἐδαδὲ οἵ 4}} [Π6 84] η8." ϑιυιοῇ 15. (1 {10Κ) {Π6 πηοβῖ 
δοσυγδία Γαργοβθηίβδίίοη οὗ {Π6 8β6η96 οἵ {ἢ18 ρΘου 1 Γ 
[6γπΊ ἐλαχιστότερος, ΜὮ]ΟΝ 15 ἃ σοπιραγαίίνα ἰογιηθαὶ 
Οἢ ἃ 5 ρΘΓ[αἰνα ἢ ΤΊΔΗΥ ΘΧδηρ͵68 οὗ ψὨηϊοἢ 1Δ]0ΠῚ ΔΓΘ 
δἀάυοσοα ὑγ Ῥεἴβ.; ἃ8 πρωτιστός, καλλιώτερος, ἐσχα- 
τώτατος, μειϑότερος, Δῃ ὦ, ἴο οἵηϊξ, ἸΏΔΏΥ οἰἤοΓϑ, ἔλα- 
χιστότατος ἴτοιη ϑοχί. ΕΠηρ. Ρ. 627. Βγ {ἰτὲὸ τών 
ἁγίων Βοβοηπ). δηά Κορρε υπάετγϑίδηά, πο αἰέ ἐδε 
Οἠνιδέϊαηθ, Ὀυϊ ον {πὸ “΄)ροϑέίε5α ἀῃὰ Ῥγορὴείς 
τηθηζ οηθα δί νθῦ. ὅ. Απά 80 ἴῃ ἃ ΘΡῪ 51Π}}18 ρ89: 
δᾶρθ Οὗ] (ον. 1ὅ6, 9. Βυϊ [ ἀο ποί 866 ον (Πα 
ψογάβ οὐὗὨ {Π6 ῥγαβϑηῖ ραββᾶρα ΜΠ} δάπηις οὗ δβιισῇ ἃ 
8686, ἴο ψΠΙοἢ, ᾿η 6666, 1 185 ὨΟΐ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 ΓΘϑΟΓΐ ; 
ΠΟΙ 18 ἱΐ ρτορογ ἴο ρ}γε88 ἅροη δὴ δχργθϑϑίοη {κα (ἢ 5. 
ΤΠη6 Αροϑέ]8 οὔἱΪν β8βδοιηβο πηϑᾶη [δδὲ 6 45, οἵ 81} 

, ΓΙ μϑι4η8, ἰἢ6 Ἰδαϑί ψογίΠΥ οὗὨ [αἱ Βαυρογηδίαγαὶ 681} 
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δπα αἰνίης "Πα! δίίοη ποῖ δα θθϑθῃ νουοσϊιβαίδά. 
ΑὨά4, σοῃβιδγηρ πον ΘΧΟΘΘΑΙΏΡΊΥ ὈΠΕΓ ραγδθοιῖος 
δ6 δὰ θθθῃ οἵ [ἢ6 ΟΠ τοῦ, ἃ Ὀ]αβρῃθπγενῦ οὗ (ἢ σιϑί, 
δηἋ 1η] ΓΟ 8 ἴο ἢ18 το] ρίοη, ἢ6 νδβ8, ἀδωβαηΐν βρθδῖ- 
ἰηβν [Π6 ἰοαϑί ΟΓΒΥ ἴο Βαᾶνα Ὀδθθ 80 ψΟΠαοΓΥ 

64, 
ΤΙ [ηἤηϊνα εὐαγγελίσασθαι. ἀοροηἀβ Ὡροὴ ὥστε 

ΟΥ εἰς τὸ, ““ ον ἐδδ ρῃγ}οδο οὕ τοδκῖηρ Κῆονη [ἢ6 ρ᾽δά 
(ΔΙ ρ8,᾿ ΒΥΠΟηγτηοῦβ Ψἱτ κηρύσσειν Δ διδάσκειν. 
δ66 ἰῃ6 ῃοίς οἢ Ὁ]. 1, 8. ᾿Ανεξιχνίαστον πλοῦτον τοῦ 
Χ., “16 πηϑοδγοθδθ]6 8η4 ᾿ποοῃςοῖνα θα εἰσ 65 οὗ 
1{π6 ρταςς οὗ (γίϑβε ;᾽᾽ [Ὁγ ψα ἢδνθ [86 [1}} ρῇ Γαβ6 δὲ 
1, 7. δῃά 2, 7. Οη ἀνεξιχνίαστον 8βε6 (Π6 ῃοΐ6 οὔ 
λοι. 11, 28. ΘΓ 866 ΠΊ8, ἴῃ ἴΠ6 ργδβθηΐ δρρ]1ς8- 
(ἰοῃ οὗ {Π6 νογά, ἰο ΡῈ δ8ὴ ἱμπη:ἰαιϊοη οἵ ἰῃ6 Οτϑι. 
Μδηδ88. νϑσ. 6. ἀνεξιχνίαστον τὸ ἔλεος. Ὑοι {Π6Γα ἰ9 
Αἶ8ϑο ἃ γϑίδγθεησα (ο (6 μυστήριον τηρηςοηθα βοίῇἢ 
βδἴογο δπὰ δῆϊϑσ. 

9. καὶ φωτίσαι πάντας τις---ἰΧριστοῦ, Ἡδρτοα τὸ 
αν (Π6 Β816 βαεηιπθηΐ, ἰπουρὶ ΓυγΓΠ6 Γ ἀρνοϊορθά. 
ΟοΏρδτγα. (ο]. 1,28, ΤὨδ ἰθγηὶ Φωτίβω ᾿,88, 1 [Βιηΐο, 
ἃ ΒΙΓΟΏρΟΓ 8686 (δῆ διδέσκω. δὸ Ιρῃδι. δηά Ηοπι. 
(εἰἰεά Ὀγ Οτοί.) πεφωτισμένην ἐν θελήματι Θεοῦ. Βγ 
παντὰας ἰ8 τηθδηῖ, αἰἦ θη, ψὨΘΙΠΟΙ {65 ΟΥ (δῃί 68. 

Ἐοτ (16 κοινωνία οὗ (6 οσοιηηοη ΕΝ τ οη8, δ] ηοβὲ 
81} ΟΠ ς8. 86 ἀρτϑο, οὐσίξ ἰο ὃδ8 τοϑδα οἰκονομία, 
ἴτοπι (6 ρτοδίθδοιὶ ρατί οἵ 186 ΜΆ9., ψεγβίοηβ, Ἐὰ- 
{Πθγ8, ἕο. Κοινωνία 18. Βυρροβθά ἴο 06 ἃ ΠΊΘΓΘ ΘΙΓΟΥ 
οὗ {Π6 8ογρθ8. δοὸ Κορρθ. ὧδ (δε οἰδοσ πὰ, 
Μδοκη. {Π|ηΚ8 {παΐ [6 ἰΓδηβογθοΓβ οἵ {118 ΕΡρ 5116, 
ποί οὐβογυνίηρ (δὶ (ἢ 6 Αροϑβί]ϊ6 νδ8 σοῃεγαβίηρ (ἢ6 
ἀἰβοονογῖθ8 πιδάςδ 1η [86 ΟΟΒρ6] ΜΠ τἢ6 ἀϊεοονθγῖοϑ 
1η τ1ῃ6 Ηδδίἤθη τ βίογι68, δηα (ἢ ΟΠ γβέδη ΟΠπυγοῦῇ 
νὴ ἢ (ἢ6 Ηραδίῃθη {61 οὐνβἢ}108, ΘΓ δ 6 1058 ἰο ΚΟ 
ὙΠ8Γ Πα πηεδηῦ ὈΥ (6 7 δέξοιυσὲρ οΓΓ ἐδλθ πιψϑέενῳ ; 
8ηα 8ι58ιΠ{υτ6ἀ (ἢς ψνοτα αἰδροηϑδαξίοη ἰῃ 104 μ]466.᾽ 
Οἰκονομία 18 εἰν γχεάδυπάδηϊξ, ᾿Κο τῃς 1,Δ{1Π γιαέξο, ΟΥ 
6Ἶ56 1ξ βίρπίβοβ ποέδοά, ρίαη, παέιγο, ἃς. Μυστήριον, 
88 Ὀαίογθ, τωιδί σἢΙΘΗ͂Υ τοϊδίθ ἰο {πὲ ραγί οὐ {{6 
(08Ρ6] Ιοηρ Κερὶί 5θογεΐ, γεδϑβρβθοιίηρ (6 ἐλευίοείου οὗ 
1Π6 ΟσμΕ165 ἰο {Π6 866 ίάνοιν ψ1{Δ}}Ὸ Ψ6ν8. 
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9. ἀπὸ τῶν αἰώνων 15 8414, ὈγΥ ΚοΟρρα δῃά Βοβϑῃῃ)., 
ἴο "6 ἴογ ἐκ τ. ἀἁ. Βαῖί [ἢ ἀπὸ 1850 υδ6ἀ 1η ἀπ᾽ ἀρχῆς. 
ΓΠΙ8 18 ΝΘΓΥ͂ Θτγοπθοιυϑν γοηἀογρα ὈΥ 80Π16, 85 Μδςκ., 
“ πιάάδη πο :᾽᾿ Ὑῇη]σἢ 18 ΘΟΠΓΓΑΡΥ ἴο (ἢ τι5ι18 1ο- 
φυθηάϊ. ΤΠα 86η86 ἴ8, Ὁ" αρ65, 70. οἰογπαΐ αρ68. 
Ἔν τῷ Θεῷ, ““ δρυὰ Π δυπι.᾽ 

9. τῷ τὰ πάντα κτίσαντι διὰ Ἶ. Χ, ὙΠ6 Ἰδλίοσ 
Οοπμτηηοηίδίοῦϑβ, ἔγοιῃ [ἢ6 {6 οὗἩ Ι,οοἶκα (88 ἰΟΓ Εἶν 
ψοχγϑι., Ζαηςσῖ, δη Οατοί.), ἀρ ἀμν {Π18 ἴο βρη νυ 
{Π8 ποιὸ ογθαέξΐοπ ὃν ἐδθ Οοσρεί. Τα δηείθης (ὑοπι- 
τηρηίδίογβϑ, δηὰ τπηοϑὲ το Οὔθ8, ἴαίκα 1 1 118 
Ρἢγ 8168] 86η86 : δΔηἀ [Π6Ὺ ΓΟΙ͂ΘΓ [ὉΓ ἜΧΑΠΊΡΙ65 ἴ0 811ρ0Γα 
2, 10 ἃς 1δ. ἰηΐτα 4.,, 24. σοιηραγοαὰ ψῇἢ (οἱ. 4, 10. 
Δαά {Π]18 5866 πη1|8 ἴὸ Ὀ6 {πὸ Ὀαβί-ἰουπᾶδα ᾿Ἰηἰογργοίδ- 
εἰοη : θυ 1 866 ΠΟ Τβᾶβϑοη ΨὮΥ ὈΟΐἢ 86 868 ΤΏΔΥ ηοΐ 
ἔκανα θδθὴ ᾿ηϊθπάοϑα ; δηά ἴο Ὀοίἢ (Π6 πάντα τῇδ ὃ6 
ΔΡρ!6ἀ. δὸ ὟὟ 6118 δηὰ ϑοᾶάγ. 

ᾧ ἰ8 ιϑθὰ 88 8[1, 18 ὅς. 19., ὮΘΓΘ 866 (ἢ ησΐδ. 
10. ἵνα γνωρισθῇῃ νῦν---σοφία τοῦ Θεοῦ. “ἵνα 5 τσ ῚΥ 

σοηϑίἀογοά, ὈΥ̓͂ Β0Π16 δηκίθηΐ δηα τηοάδεῃ (ὐοιηπμθῆ- 
ἰΔίογβ, ἃ8 ἢδνίηρ ἤ6γα (848 οἴϊθῃ) {πΠ6 ευοπέμαϊ 56Π86, 
«ς ς“ο ἐδαΐ, το ἰ6 οηά {πὲ ἴο [Π6 τι ΐογβ δηα δυιϊῃστγι- 
ι168 ἴῃ τ 6 Ὠδανθηγ ρ͵Δ668,᾿" 1. 6. 1Ώ ἢδάνθῃ. Βυ 6 

ἀρχαῖς καὶ ταῖς ἐξουσίαις ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἃτα ἀδηοίδᾷ 
ἀτοπγδηροἶβ δῃα δηῆροὶβ οὗ (6 ΠΙρῃθβί γϑηκ ἴῃ ἤθανθῃ. 
Οπ ἀρχ. ἀηα ἐξουσ. 5866 (Π6 ποῖθβ8 οῃ 1,8, 10 ἃ 20. 
Κορρε υπάογϑίϑηαβ ὈΥ ἀρχ. δῃὰ ᾿ἐξουσ. τ1ῃ0868 τηοβὲ 
ΡΓΘ- δ ηθηΐ ἰῃ τ ]ϑάοπι δηα ἀΙΡΏΠΪΥ ; ΠΟ πᾶν Ὀ6 
διη[6. ΓΕ 6 γα, ΠΟ νοῦ, ρυδϑιπιρίῃοιϑ ἴο Βρδῦυ- 
Ἰαία ἴοο ἄγ, δῃά νη ἴο αἰϊθιηρί 0 Ὀ6 ψ 1886 ον 
ψἢϑί 15 τ 6η. , , 

10. ἡ πολυποίκιλος δοφία, ““ [6 1 6 86 }ν ἀϊνογδὶ- 
βοα δηά πιαηϊζοϊ ἀ ψἰβάου"͵. ΓΓΉΙΒ 15 δὴ Θρ! (ἢ 6 νΟΓΥ͂ 
811 {240]6 ἰο σοφία, βίποο ἰἢ6 ψογα 18, ᾿π (6 (Ἰα581ςσβὶ 

ἘΞ Ατοῖ. τεοορηἶζεϑ ΠΟΤΕ τηθϑηΐηρ᾽ ἴῃ (ἢ [οΣτη8. Τῇ δυρβίδηου 
οὔ εἶδ ἰηϊεγργεζδιίίοη οὗ πολυκ. ἰ6, ἐπιβόνθα, ἐμετηα, φια 8εὲ Ὀατὶϊε 
τηοαὶς οτεετὶς, οὐ ἱμπργὶπεὶδ ἱπεέϊμέοτμνι υαγὶεέαία αἀ εἤογπιαπάος ἣο- 
τοἶπεε ΡΥ τεἰξσὶομϑηι σοπερίσμα ἐεἰ. ΤῊ Γεδάθγ ν}}} ἀο ννεῈ}! ἴο οοη- 
β [6 δΌϊα δηὰ ἱπδείγαςοίνα δηποίδίίοη οὗ (ἴα ἰεδτηοά (οπηηιοηίδ- 
ἴοτ, οὐ (ἢ αὐδίγαςϊς οὗ 'ὶ 'η Κορρο. 
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ψτιῖοΓθ, υϑοὰ Ἧ 18. πτοίκιλος) ἴο ἀδηοία οἶϑυδν, ἔποιυ- 
ἐῃσ, δῃὰ 16 ΠΚὸ; {πουρῇ [Ὁ 18 ρσαησγα! Υ υβοα ἴο 
ἠδηοία ἃ βογί οὗ Ῥγοίθιβ- Κα ογαΐδ δηα συηπίηρσ. 
5᾽΄446 Ἔχρίδιηβ {ἢ}8: ““ΤΠδαΐ {Π6 τηδηϊ(Ο]ὰ τ ]βάοπι οὗ 
Οοὐ᾽ 5 ἀϊξρθηϑδίζοῃ πᾶν Ὀ6 υηΐοϊαοά, ὈγΥ 186 (Π}γ]8- 
ιΪΔὴ τανοίδίιοη, ἰὸ (Π6 ἀϊῆδγοης ογάθιβ οὗ δηροὶὶς 
θεϊηρβ," ΠΟ δα γαργεϑοηίθα ὈΥ ὅι. Ῥβίθγ 85 ἀδ6- 
βίην ἰο Ιοοῖκ 1ηἴο (ἢ686 (Ὠΐηρδ, 1 οί. 1, 19. 
ΤῊ, (ἢ6 Αροβι8 δάα8, 18 τηδη ϑβίθα διὰ τῆς ἐκκλη- 

σίας : ἃ ὈτγΙΟΙ τηοάθ οὗ Ἔχργθβϑίοη, ψ 160 }} 866 Πη8 ἴοὸ 
β'σηϊν, “ὉΥ πα ἔοιπάϊ!ηρ, ργοραρδίϊης, δηά ρο- 
νεγηΐηρ οὔ {πΠ6 ΟΠ ΌΓΟἢ." Ἐοτγ, 88 Βοβθηϊη. οὔβογνεϑ, 
«ἔγοτῃ [818 [Π6 δηρ6 5 υηἀογβίοοά {Π|6 Ὠινίηα ψυ βάομ, 
7υϑὲ ἃ8 6 πιογίδ 8 πα ογβϑίδηα [ἃ ὈῪ σοηϑβίἀογίηρ πὰ 
Βυγναγίηρ {Π|6 σοῦυγδα οὗ Ἔνθηΐϊβ." δὸ ὙΠοορῆγὶ!. ὅτε 
γὰρ ἡμεῖς ἐμάθομεν, τότε κακεῖναι δι’ ἡμῶν, ὁρῶσαι τὴν 
ἐκκλησίαν τίνων ἠξιώθη, καὶ δι’ αὐτῆς εἰς γνῶσιν ὁδηγού- 

αἱ. 

11. κατὰ πρόθεσιν τῶν αἰώνων, ἣν ἐποίησεν ἐν Χ. Ἰ. 
τι κιη. ΟΥ̓ἼἢΠ15 ράβϑ8άρθ, ψ Β]οἢ 15 δουηθν δὶ ΟΌΒΟΙΓΘ 
τοῦ 118 γον} νυ, [Π6 Β6η86 18 [Π}8 ΔΌΪΥ ΘΧΡΓΘββθά ὈΥ 
ΤὭΘΟΡΙΥΪ. : Νῦν μὲν ἐγνώσθη ἡ σοφία τῶν περὶ ἡμᾶς 
γινομένων, πλὴν ἄνωθεν ἦν προωρισμένη" κατὰ πρόθεσιν 
γὰρ τῶν αἰώνων" τουτέστι, κατὰ πρόγνωσιν τῶν μελλόν- 
των αἰώνων. Ἥδει γὰρ ὁ Θὲὺς τὰ ἐσόμενα, καὶ οὕτως ὥρισε. 
Τὸ δὲ, ἣν ἐποίησεν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, νοεῖται μὲν περὶ τῆς 
σοφίας, ἥτοι τῆς οἰκονομίας ἣν ἐποίησεν ὃ Πατὴρ διὰ τοῦ 
Υἱοῦ, Ὁ δὲ Χρυσόστομος, ὧν ἐποίησεν ἀναγνοὺς" ὧν ἐποί- 
ησεν αἰώνων, φησὶν, ὁ Θεὺς διὰ τοῦ ὙΥἹοῦ. 

Αἱ τῶν αἰώνων ἷ ποιὰ υῃἀοῖβίδηἀ ἀπὸ (ν]ιοἢ 18 
Θργ δδοά ἴῃ ἴΠ6 νϑῦβ6 ργθοθαϊηρ), δηά τεραγά 1 85 ἃ 
Οεηϊῖνα οἷα πσυη ἴον δὴ δάθοῖνθ. [1{ πηδὺ 6 γϑῆ- 
ἀογθα : ““ δοσογαϊΐηρ ἴο [8 τηοϑί δηίίθηξς ριγροβο, 
ΘΟΙΏ86], ρ΄δη, δηἀ αἰβροηϑαίίοη, ψῃ]οἢ, πανίηρ ἴογαι- 
οἷ ΠῸπι οἴογηδὶ ἃρθ8, 6 Ὄχϑουϊθα ὃγ (ὨἨγίβὲ «6808 
οὖν 1οτα." δὲο ΜΟΥ δηᾶ 1 οοΚα. 

12. ἐν ᾧ ἔχομεν---πίστεως αὐτοῦ, ““(ῃγοιρὴ ἡ Ποπὶ 
(48 Μεάϊδῖογ) 6 ἢᾶνϑ ἔγεθάοπι οὗ δά αγ688, Δη δοςθβ88 
ἰο αοὐ ψ Δ σοηἤάρηςο, Υ πιοδηβ οὗ (Δ1ἢ ἴῃ ἢ] π|." 
Παρῤῥησία ῬτΟΡΘΓΙ͂Υ βιρπίῆθβ "γεοάονι οΥ ααὐάνγεδς (ἴῃ 
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Ὀγᾶυθγ), δηά τπ6η βάμοίὶα. Οἡ προσαγωγη 866 (ῃ6 
ποῖθ οὐ τὶ ς, 18., ἴτοτι ἢ] οἢ ράδϑαρα 1ἴ 18 οἶθαγ [ἢδὲ 
6 ἅΓ6 ἤδΓΘ ἴο ΒΡ ΪΥν πρὸς τὸν Θεὸν. Τα ἰθιπιβ παῤ- 
ῥησία πὰ πεποίθησις ΔΤΘ ὨΘΑΓΙΥ ΒΥΠΟΠγτηΟΙ8, Δηἀ θοῇ 
βίδηἀ 1η {Π6 Ρααβ οὗ δὴ δα]θείίνα 408} γὶηρ προσα- 
γωγὴ, ““,0 86 απά οὐπβάοπέ Δρρεοδοὶ, ἱ. 6. ἰὴ ρσγαγ δῦ 
ΔΠα ΒυρρΡ]1 οδίίοη. ὅ66 ἔοῃ. 8, 15. ΟΔ]. 4, 6. 1 ἰ5 
ΤΏ γοπηαγκοά ὈὉῪ Κορρο, {παᾶΐ 118 λοέν οοηγ- 
ἰδῆ 18 ἐνῇ υὐβμϑνοθα ὑγ ἴῃς ΑΡοϑί[6 88 διίβίηρ ἔτοπὶ 
ἃ 86η86 οὗ {6 ρᾶγάοη οὗὨ 81Π, Δηα δοσορίδῃοθ σῇ 
Οοά, οδίαϊησδα ὃγ 1116 ἀθδίῃ οἱ Οῃγίβέ. Αηά ἢ δάάϑ, 
1Πδὲ θοίῃ 268 δῃὰ (ἀθηί 68 ψογο. ψοῖσῃοα ἀονῃ 
ἢ (6 ἀσρργβϑδίοη ἃγιβίηρ, ἔτοιη σοηϑοίοιιβ ρὩΠ, 
Μ᾽ ΠΙΟἢ (Π6Υ [Δ γρᾶϑοη ἴο δαὶ δῃηα ἀδαρὶυ Ἰδηπηδηΐ. 

115 ονιάθηξ {πδὶ 1ῃ6 τῦ6 τηυϑὲ ἢανθ σϑίδγθηςσ ο 
αἰ (ἢ γιβεδη5, ψ μοίδον 96 ν]8ἢ ογ Οοηΐίο.. 
΄ ΤΠα διὰ τῆς πίστεως 18 τεραγτ64, ὈγῚ ΚΟρρα δηά 
Βοβθηπ,., ἃ8 ρυΐ ἴον εἴγε πιστεύομεν εἰς αὐτὸν. [1{ 18 
δῇ [ἀϊοιςα] ἔογιη οὗ δχργββϑίοῃ ἴογ, “{ῃγουσῃ ἔτ 
ἴη ἢϊη, γθροβϑα 1π ἢϊτη δηά ἢ 18 τη οι 8," ὅζο. ; ΌΓ, 88 
ΤὨΘορΡν]. οὔϑογνθθ, ὈΥ τοι! ἰρ' 5108, 6 1556 8 
ςοηῆάδηςα ἰηΐο υ8. 

.. 18, διὸ αἰτοῦμαι μὴ ἐκκακεῖν, ο. ΤὨδ σοῃηῃοχίοη 
οὗ {ῃϊ8 νϑγβ8 ψη} τ[ἢ6 ργθοθαΐηρ 15 ἔμιι5 Ἰδ1ἃ ἀονῃ ὈῪ 
Κορρε: “Τῇ Αροβίϊα ἔβαγοά 1οβϑέ, 1 16 Οθῃθ}8 
ΟἸ ΓΙ βείδη5 Κπονν οὐ 16 οσοηίειηρί, μαίγοά, δοοιιϑαίίοῃ, 
δΔηὰ 1Π}τγῖου]8 ἰγοαίπηθηΐ οὗἉ Ἔνθγὺ Κίπα σοὶ 6 πιοί 
ΨΠ ἢ Ιτοπὶ ἢ18 ΟὟ σΟΙΠἰσΥμθη, (6 «608, (ΠΥ 
Βῃου]ὰ {ππκ {86 ἀοοσίνηα 1561} οὗ 16 ΑΡροϑβι]α ναίῃ, 
Δη4 τγαβίηρ Οἢ ὯΟ βοἃ ἰουηάδίίοη ; ἴο ργενθηΐ βυςῇ 
ἃ ϑρροδβίοη, δἴϊογ ἢανιηρσ δχρίαϊηθα [Π6 εαμδ6 οἵ 
{Π6 σδ δι 165 νος ἢ 6 δά ἴο 508 Γ ἴγοπὶ [8 6.8 
(ιοἢ ἀγοβα 8ο[εἷν ἔγοσι {ἢ 6: 11}-Ψ1}} τ[ὴ6 ψΦονγβ ὈΟΓΘ 
ἴο {π6 (σθῃι1165) νϑγ. 1---[ὦ., ΠΟ σΟΘΉ]ῈΓ68 (ἢ 6η), ποὲ 
ἴο ΒΕδγ {ΠΠ|686 ἢ18 δ δίῃ 168 ἴο δἰϊθπαίθ {ἢ δῖ ἔγοιη 
16 ΟΠ γιβιδη ἀοοίγπθ, θυ ταῖμου γοῆθοι {πδ΄ 1η {18 
18. ΠῚ ΒΟΤῪ (ΠΟΥ δα ψὨογθοῦ ἴο ὑοδϑέ δηά θχι]ί.᾽" 
Τη6 δῦονθ 18 Ἰηἀθθα νϑγὺ δοιίοὶΥ οοησεοϊνοᾶ ; μυΐ 
Β᾽ ΠῚ Ρ]ΘΓ, δηά ρϑγῃδρ8 {γα 6Γ, 15 [Π6 [Ὁ] ον ηρ τηοιΠοά 
οἵ ΓΠΘΟΡΉγ]. : ““ΤΠοιθίογο, ἃ5 ργοδῖ 18 [ἢ 6 ΠΊΥΒίοσΥ 



δ᾽4 ἘΒΡΗΕΒΙΆΝΒ, ΟΗᾺΡ, 111- 

ΟΥ̓ γοὺζ οΔ]ΠἸηρ, 8ηἋ 848 ρτοδί {Π]Π 938 δ οοιῃητηἰοἃ 
ἴο τ|δ ἴο ρῥιεδοῖ [0ο γοῦ, δπὰ 1 τηυβὲ Ὡδοάβ βιιῆοσ 
θοηάβ δῃὰ :η]υγίουβ ἰγοαίμμθης ἔγοηι μ086 ψῇο υἢ- 
ἀογοίδηα ποί (15 τουϑίογυ, 1 ἀθβῖγα (Πδἰ ψ6 “αϊπέ ποέ, 
1. 6. Ρ6 ποὺ ἰτουδ]ο δηὰ ἀϊβοοησοτγίοα, 88 1 βοιηο- 
τὨϊηρ υποχροοϊοά δά Παρρεηρά.᾽ 

ΟΥ̓ 5 τ] Κ8 ἰλδὲ {{π86 Διὸ Βᾶ8 ἃ γοϑιιρίῖνα ἴογοο, 
ΒΙῃς6 {πΠ6 ρδγθη 6818 Θηἀ5 δὶ νϑγ. 12., δηὰ ἤθηςβ {{|6 
ΑΡοϑβι]8 γϑίυ της ἴο (6 βιιῦ]εοΐ ἢ ψ858 ἰγϑδίϊηρ οὗ αἱ 
νοῦ. 1.; 4. ἃ, “ πΠογοίοσα ([ 840), ὅς. Ὑοῖ 6 
σταηίϑ (Π6 ψογαβ πιᾶὰν 6 τοίδγγεα ἰο ἰῃμοβα ἱπηπηθα!- 
δίο  Υ ργθοράϊηρ, δῃὰ ἢδ ριιγβαςθ8 ἃ πγοάθ οὗ εἊχρίδηδ- 
[ΟΠ ΠΘΑΡΙΥῪ {Π|6 58πι6 Μιὰ (μηδὲ οὗ ΤΏΘοΟρἢν]. Τῇα 
διὸ σαπηοί (1 {δϊηὴΚ) ᾶνα ἤογθ ἃ γοδιμρίέϊυε ἴογοο : 
ΔΑ 1 Κηον ποΐ ψὨΘίΠοΣ 10 οσ8 ἜΥΟΣ θ6 ὈΓΟΡΘΙΙΥ βδιά 
ἴο ἢᾶνα 1{. 
τ τοϑρθεὶ ἰο {πΠ6 ψογάβ [Ὠθιθοῖναβ, (ΠΟῪ ἰΏνοΪνο 

βοιῃο ἢδί οἵ ΑἸ ου] ἐν, ἀγιβίηρ ἔγοι οχίγοηθ Ὀγαν ιν, 
δΔηἃ ἃΓ6 5:156ΘΡΌ Ὁ ]6 οἵὁἨ λόγο ἤδη οἠδ ἰρξογρτγοίδιοη. 
(ὅδε Κορρϑ.) ὙΥἕεῖ (6 σοπίοχί δηά (ἢ πδίυγα οἵ (8 
50) 6. ψ|}} ποῖ (1 {8} πη} ρϑγπηῖς 8 [0 δββϑίῃ ΔΏΥ 
ΟἴΠΟΡ 86η56 [ἤδη [ἢδὲ αἰ ἀονγὴ ὈΥ {π6 δηιθηΐ (οηι- 
τηθηΐδίογβ. δΔηα ποδί το θη ΟΘΆ, ὈῪ ΨὨΙοἢ ὑμᾶς 18 
υηάογβίοοά δἴτογ ἀϊτοῦμαι, ““ Ὑ ποετείογα 1 Ἰηΐγοδί γου 
ῃοῖ ἰο ἔδιπὶ δηᾶ ἀξβϑροηάᾶ οἡ δοοοιυηί οὗ (ἢ Δ !οἰτοη 8 
ΒΊΟΝ 1 εοάυγα οἡ γόοὺγ θ6}4], δβοοίηρ ἰδὲ (18 18 
ΟΣ σίογγ, 1. 6. ἐθη45 ἴο γουγ ρίογγ. ἰοβοημπι. δηΐ 

ΟΡΡΘ οδ]θοΐ ἴο ἰἢ6 οσοπμπηοη Ιηἰογριθίδιίίοη οὗ δόξα, 
οὐ (ῃ6 στουπὰ (δι (ἢθ56 αἰήιοιοη8 ψουϊὰ τϑι]οΥ 
τ6πά το (ἢεῖς δοηοβέ ἰὨδΔῃ (πεῖς σίογῳ ; δῃηὰ {πογϑίογθ 
[6 δχρίδίη 1ἰ 2εἰϊοὶέψ, Ἡδιηεῖυ, οίθγη 8] ἔθ οἰῖγ. Βυϊΐ 
ἴῃ γ δα ἔνγο ἢδη6͵68 ὈΥ̓ ψ ἢ !οἷἢ (ἢ158 δη πηοϑῦ οἰ ΠοΓ 
{Ππ|ηρ8 ΤΏΔΥῪ 06 ἴάκθὴ ; δηά [ῃ6 ἰφραγηβα (ομγιηρηίδ- 
[οΥβ βδθῃ ἴἰο ὕᾶνθ 861Ζβεα ᾿οϊά οὐ 16 ψγοῆρς. [{ 
ΒΌΓΟΪΙΥ γγᾶ8 ἴο (6 σίογυ δηὰ ογϑάϊὶ οὗ {μ6 ΕΡἢϑίδῃ8 
ἴο ᾶνα θδθθη οοηνογίθα ὈΥ δὴ Δροβια νῆο ἀρρσγονϑὰ 
ἢ6 ΒΙΠΟΘΓΠΠΥ͂ ὉΥ Θησουηίογίηρ ρογροίυδὶ δἰῆιοιοηβ 
δηά ρογβοουζοηβ ἔοῦ (6 ὈδποΗϊ οὗ ἐπαιηβοῖνοβ δηά 
δ 6 οἴμογ (ΖΘ η 1168. 

18. ἐκακκέιν ποῖ ΟἿΪΥ 5βἰρη ῆθβ ἐσ ἐΐγο, ἐο δο ἐγ οἱξ 
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(εκ), 88. ἢ 4]. 6, 9θ. ψἴθγα 866 {6 ποίθ; θυ 4150 
ἐο ἀφδροηά, ζαὶπέ, ἃ58 Ἀδγα δῃά ἴῃ 9 (ογ. 4. 16. νῆθσα 
868 [ἢ6 ῃοίθ. Περικακεῖν ἰῃ6 ΟἸ45810 81 ὙΓΠΘΓΒ 1156 ἴῃ 
{Π|8 86 η86, ἃη αἶβο ἐκκάμνειν, δηὰ [Πδὶ Ποΐ ἐκκαμν. 
ἐν τινε, θαΐ τινι. ὅ66 δι. ΤΠ68. ὁ ἐκκαμν. 
ΤῊ ἥτις 185. ἴου αἵτινες, ὈΥ δὴ Ἰἀϊοπ σοιϊητήοῃ (0 

Ὀοῖἢ (ῃ6 Ηδρε., ατϑοῖ, δπὰ 1 ἴῃ ἰδησυάᾶροθ, ὈῪ 
ψ Ιοἢ τἢῆ6 ργοηουη γαϊδίϊνα 18 δοσοππηοαδίοα οἰ 6 ὲ 
ἴο {πΠ6 ἕογιῃθσ, οὔ ἰἢ6 ]αΐΐοσς οὔ ἴἔἴνο βδιῤβίδηϊζινοβ. 
Τῆι (Ὀθβιθβ πιδηΥ οΟἴῈσ Ἂχϑιηρίεβ δἀάυσοά ὉΥ 
νεῖβ.) γα ἢᾶνα ἴῃ (ἴσθῖο ϑοιηηῃ. δίῃ. 8. ““ἸρηϊΒὰ8 
48 981:46γὰ νοσδίίβ. 

14. τούτου χάριν----« ριστοῦ. (οτηπιοηίδίογβ ἅγο ποΐ 
εριοοά το ψῆδιί {ῃ6 τούτου χάριν 1Β ἰο ὃ6 τοίεογγοά. 
δοίηθ ταίογ 1 ἰο ψῆδί ἱπηπηθαϊδίο Υ ργεοθάθθ. (866 
Κορρε δηὰ Βοβθῆ.) Βιυῖ {18 ὑῥγοάμοθβ δυΐ 8 
ἔρια 86η86. [1 ταῖθου ἄργθο ψΠ ΟΙΠΘΓΘ, 85 Οτο]]. 
δῃαὰ Βρ. Μιβαϊδίοῃ, ἐδαὶ [ τοἰδίββ ἴο νϑσ. 1. (ψΒ6 γα 
866 {Π6 ηο(6). 

14, κάμπτω τὰ γόνατα μου πρὸς, ἷ. 6. “1 [ΘΓνΘΠΕΥ ΡΓΔΥ 
το." Τὴ15 δχργαββίοῃ 18 δοοοιητηοεδίοα ἰο Ογθηΐα] 
ΤηΔΏηΘΙ8. ὅ66 Αοἰίβ 7, 60. 9, 40. 90, 86. Τ6 Ψοτγάςβ 
τοῦ Κυρίου ἡμῶν [ησοῦ Χριστοῦ, τα οτηϊ(66 1ῃ [ἢ ΓΕΘ ΟΥ̓ 
ἕουςΣ Μ55., δηα βδοηγα ἰδίθοσ ψογδίοηβ δηὰ Ἐδίἤουθ. 
Βιυῖ {Π6 6 18 20 γϑᾶβοη [0 αιιθϑίίοη (ἢ 6 σογγοοίηθϑβ οὗ 
(ἢ6 σοπηοῃ τγϑϑάϊηρ.Ό 16 ρογργαϑ8 δ αέλον 
οἱ ἤν «ἴεσ5 Οἰγὶδί, ἰδ αϑϑα 1η {ἢ ρίαςθ οὗἉ ΟΘοώ, ἰο 
᾿η{Ἰπιαί6 (48 Βοβθηπ). Οθβογνο8) ἰδῇ 1{ 18 Οἡ δοσουπηΐξ 
οἵ (Ὁ γῖϑβί, τῆ6 οηἷγν Ὀεσοξίοη δηῃὰ ἀθαγὶν Ὀδϊονοα δομ 
οὗ Οοά, {παῖ (Π18 [6 ΠΟΥ ΔΙοροίῃοῦ γθβι}} 5 ἰο (ἢ Γ]8- 
{14}8. ᾿ 

15. ἐξ οὗ πᾶσα πατριὰ ἐν ὀυρανοῖς καὶ ἐπὶ γῆς ὀνομά- 
δεται. [1 βδοιι ἃ β66ηι {πδΐ ἔγοῃ [Π6 τηθηξοη οὗ [ἢ6 
σοηῃηθοίίοη βυῤ5ἰϑιίϊηρ Ρείψοθοη (οά (6 Εδίῃον δηά 
(16 δοη, 16 ΑροϑίΪϊα ψὰ8 ἰθα ἰο ἱπέγοάδυσε (8 
ὙΒΙΟΝ δι δϑ8, (που ρἢ οὗὨ ἃ νεῖν αἰβδγεηὶ Κιπά, Ὀ6- 
ἔνθοη 811 ογϑαίθα θειηρβ δηά [6 Εδίῃογ. ὅο Τῇθο- 
ΡΒγ]. (ἴοπι Ογγ8.): ᾿Εκ τοῦ ἄνω δὲ πατρὸς πᾶσά, 
φησι, πατρία" ἐπὶ τῆς γῆς μεν τὰς γενεὰς ὀνομάϑδων πα- 
τρίας, ἀπὸ τοῦ τῶν πατέρων ὀνόματος οὕτω καλουμένας. 
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ἐν οὐρανῶ δὲ, ἐπεὶ ἐκεῖ οὐδεὶς ἐξ οὐδενὸς γεννᾶται, πατριὰς 
τὰ συστήματα λέγει. 

Τίια ῥγεβθηΐ 15 οπα οἵ ἰἤοβϑα ρϑβϑᾶρθβ ὙὨϊοῇ ἃγ6 
μαβί υηαἀογβίοοα ὈΥ ἃ γοίθγθεηςς ἴὸ ψδνν δ) Ορ᾽ ] ΟηΒ. 
ΠῚ ἄρρθᾶγϑ ἴτουχ [ἢ6 ΒδΌΡΙ ἶσα] οἰαιοηΒ οἵ ὙΥ εἴ8. 
{πα (π6 76 νν85 ψ γε δοσυϑβίομηθοα ἴο (8}} (Π6 δηρο]β ἰῃ 
ἤδθάνθη οὐ 8 ἩΡΡΟΡ γαπιΐἷψ ; διὰ {Ππ6πηβοῖνεβ οἡ θδγίἢ 
15 ἐοισον  απιϊέῳ. 

ΤΗς πᾶσα, ορρε {δ΄η|(8, 18. Ιανθ] ]θα δραϊηϑὶ {παῖ 
ὨΔΓΓΟΥ͂ Ὠοίίοη οὗ ἐδ Ψ6νν5 {πὲ ἐλεν αἰοπθ ΤΟ. θῃ- 
{π|6α ἰο {ἢ6 Ὠδηγη68 ΓΕ ὈΦΝ, ΓΓῚ 3, δηὰ 15 τηϑδηΐ 
ἴο ον (88 δἱ Ρἢ1]. 2, 10.) {παὶ 8} 1006 ]Προης π8- 
ἴπγο5 (848 ΟΥ ΣΙ ΏΔΙΠΥ ογοαίθα δηά ργθϑεγνοα ὃν ἢ1π|), 
αηϊϊοα ΟΥ̓ ἴῃς Ὀοηα8 οὗ ῥεῖν δπὰ ν]γίαθ, Ψ ΒεῖΠοῚσ οα 
Θαγῖδ, ΟΓΥ 1ἾΏ ἤδᾶνθη, ΔΓ6 ΘΩΌΔΙΪΥ 50η8 οὗ αοά, 4πὰ 
Ὀοϊοηρ, ἴο {6 βᾶῖη6 ΟἸΕΥ δηά ἔδίγ. δεα Ηρῦτγ. 1Φ, 
φῷ οοπμρατοά νι 11, 10. 
Ἔξ οὗ 15. ΌΥ βοιηδ γεΐεγγοὰ ἰο Ολγέδέ. Βιιῖ 1 56 68 

ἸΏΟΙ 81{40]6 ἰο {πΠ6  αέλον. Απᾶ 580 ἰῃ6 δηίθηίβ 
δηά {Π6 πηοβί }υἀϊςοίοι!Β᾽ πο 6 ΓΏΒ. 
16. ἵνα δώη ὑμῖν---ἔσω ἄνθρωπον. ἵζορρε οὔϑογνεβ 

{παι νοῦ. 16---19, ἀγα οἰοβοὶν σοπηθοῖθα, δηᾷ τηᾶὺ ὃ6 
σοιηραγοα ψ ἢ 8. ράγα}}6] ρδβϑαρα οὗ (οἱ. 9, 1---10., 
ἔγοιῃ οἷ ἢ ΤΟ] ον ηρ νν1}} Ἔρροᾶσ ἰο ΡῈ ἰἢξ 86ῃ- 
ειἰπρηΐ : “ Μᾶγ Ηδ ὉΥ 15 ἀϊνίηθ βριγ ργοάυςοθ ἴῃ 
γοιι {Π6 ἤγῃιμ ρογϑυδϑίοη ἰἢδὶ γ8 ἃΓ6 16 ἰδρ]6 οὗ 
ΓΟ τειβῖ, θυ Ὀγ μα Ὠινίηθ ροοάῃθβ8; 80 {Πδὲ γ6 ΠΙΔΥῪ 
σοι ργθ θη δηά θ6 86ηβι 6 οὗὁὨ 1ῃ6 ναϑὶ οχίθης οὗ 
{Π18 τΘπηρΐα, (ο Ψ Ὠϊοἢ 411} ([Π6 ρίουβ ἀηά σοοά ὑοίοηρ, 
Πα ἴδε] ἢον ριδαὶ 185 ΗῚ8 σοοάῃοβ8, ψίο ψ}]Θα (ἢδὶ 
γα βῃουϊά θ6 )οἰηδά ἴο {ἴ{Ππ βᾶπηδ ἰδπιρί6.᾿" 

16. τῆς δόξης αὐτοῦ. δ66 [Π6 ποία οἡ νοοῖ. 7. Ο,τοί., 
Ζαηῃοῖ, δηὰ Ββοβθῃῃ)., τϑηάθγ {{Π|8, “ὑγοὸ πιαχἰβηᾶ 
Ροίοηϊ)ἃ." Απά 50 ΤἸΠιεοάογεῖ : καὶ πλοῦτον ἄῤῥητον 
ἔχει, καὶ δύναμιν ἀμέτρητον. ΤΠι5 {Π6 δ6η86. ψου ὰ 
θ6, ““ 85, οὗ ἢ158 σγοαΐ ρόονϑγ, ἢ σαπ.᾽᾽ Βαϊ 118 5668 
οῖ ἴο 6 Ψψῇῃδαὶ τἢ6 ΑΡροϑβέῖα ἢδά 1ηὴ νίϑνν. 1 8π} γαίοι 
᾿Πο]]η6ἀ ἴο (Κα δόξης (45 ἀἰΪά ὙΠ ΌΥ) ἔογ {Π6 868- 
Ἰδοῖνα σίοριοιιδ, δὰ τοίου πλοῦτον ἴο ἢ]8 δρυηάΐδξηί 
ΠΊΘΤΟΨ, ἸΠΟΟΠσΘΙνΔΌΪα δομπίψ. 8.66 βΌρια 1, 6 ἃ 18. 
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4, 7., δῃηὰ οἰβον το. Απά 580 (το ]]. ““ βεουηάδυϊῃ 
βεπαοῆοσηίίε 8085 δι ἢ τὐὐἀϊηδῖ οὐ υθαγίδιθῃ." 

10. δυνάμει κραταιωθῆναι, ““ἴο θ6 πιΐρΏ ΕΠ ν βίγεηρτῇ- 
βδηρά." Ἐν δυνάμει 15 ἴογ δυνατώς. Διὰ τοῦ πνεύμα- 
τὸς αὐτοῦ, ““ὈΥ 18 ΠΟΙΥ 8ρίτιι." Εἰς τὸν ἔσω ἄνθωπον. 
66 [ἢ6 ποία οῃ λοι. 7, 42. δηά 2 (ογ. 4,16. Κορρθ 
ἤογα ΡΥ οοιηρᾶγεβ ΡΪαῖ. 46 Εδρυδ!]. 9. τοῦ ἔξω 
ἀνθρώπου ὃ ἐντὸς ἄνθρωπος ἔσται ἐγκρατέστατος., θα, 
πον όνογ, ἐμ: Κ810 σδηηοῖ δ6 ἰηΐδγγοα τῆλε (Π6 ΑΡροϑι8 
᾿λδιἱ ΡΙαῖο ἴῃ [8 αη, ὙΠ ἢ 15 νΘσῪ ἔγυθ. Βὲ}1 διὰ 
ΒΌΓΡτΙβοα ἢ ἀἸὰ ποί 566 ἰπδῖ [Π6 οοἰῃοϊάθδηος θεΐνθθη 
ΡΙδῖο, δι. Ραυϊ, ἀῃηα βοιὴρ οἵδδασ ΨΎΙΡΓΒ, 88 Ὠοΐ δῆ 
δοοσϊάθδηΐαὶ οοἰϊποϊάρηςος οὗ ἰἀδαβ, θυΐ 1ῃαἱ Ρ]αίο Ὀοζ- 
σον θα {Π||8, ἰοραϑίθον ψ ΙΓ ΠΔΩΥ ΟΥΒΟΓ ἀορηδ8, ἔγουι 
{Π6 Εαβί, ψ Π6Γ (ἃ ρτοῦδΪ]ν ᾿48 ἰοης ρὑγενδι]οά, δά 
γγὰ8 ΟΥἹ ΙΔ} ἀοδεινοι ἔγοσ {Π|6 1Βγδ [[68. 
ΤῊ κρωτιοῦσθαι Βοβοιηη. σΟΠἢη65 [0 {Π|π6 1ηΠ 6 Π]6 6 

οὗ γε! ρίουβ Κηονίρί,ο, απ {|| βίυαγ οὗ νἱτίι6, ἴῃ 
βίγθηριεοϊηρ {6 ἡ. ὙΠΟ ἢ 15 νοῦν {Γυ6 ; Ρυΐ 
ΌὈΥ Ὧο τη6Δῃ9 [ῃ6 ψ ἢ ο]6 (τυ ἢ ; βίηοσα (8 δέ οηρέλθη- 
ἡ ὮσγΟ πῃοδηΐ 18 {Πδὲ οὗ {πΠ6 Πρὶν ϑρὲγὶἐ, ἴο ψ]οβ6 
Ἰηῆιθηοθ (415 Κορρθ ἴθγθ δοκηονίραροθβθ) (γ18- 
«δὴ ΟὟ ΘΥΘΓῪ ἰπογθᾶβα οὗ (Ποῖ (αἰ δηα νίτία6. 
5ο ΤὨΘορἢγ]. : αὐτὸ γὰρ ἔστι τὸ τὴν ἰσχὺν πάρέχον. 
Αἰῃὰ (μὲ 8 τϑαιγοὰ ὈῪ [ἢ6 Ὠθχὶ ψογίβ, κατοικῆσαι 
τὸν Χριστὸν διὰ τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις ὑμών. -. 

. 17. κατοικῆσαι---τεθεμελιωμένοι. Κύορρθ τγϑίοσβ (86 
κατοικῆσαι ἴο δώη. Βιιΐ 1ἴ 866Π18 ΠΊΟΓΘ ΟΟΓΓΘΟΙ ἴο ΒΑΥ͂ 
τιδί, (που ρἢ οἰοβαὶγ σοηηροίεα νι ἢ 1{, γοῖ }} σγαπι- 
"εαῤὶοσαἐΐν ἀδροπάε ᾿ροη ὥστε υηαοτϑῖοοα. 80 ΤἼ6ο- 
φῶγὶ. τι γ οὔδϑαυναβ, ἐὺ [86 κραταιωθῆνω Δῃηὰ {{16 
κατοικῆσαι 8Γ6 ποί ἐμῸ {ἰίηρϑ, υυὲ (ἢ6 ἰδφίίον 18 (ἢ6 
γεσμέξ οἵ (28 ἰοτποτ. Δηὰ 86 ρᾶγαρἤῆχαβϑοα {{118 : 
“ὁ {ἰμαΐ γοιιϊ ΠΗΔῪ ὃ6 διγθημίποησα δηά ἤιδα ἴον (ἢ γῖδ0Β 
ἀνθ] !ηρ᾽ ἰῺ ὙΟΙΓ ἸΏΠΘΓ Πη8η.᾽ ᾿ 

ΤῊ18 ἐπάιοείηρ οἵ (ἢ γίϑιὲ ἴῃ {π6 ᾿χϑατὶ 15 Ἔχρίαἰποὰᾶ 
δ ἵἴψο χαγδ: ΟΥ̓ 8Β0016, οὗ ἔουε ἐο Οὐγίδί; βϑἰηςσθ ἢα 
ψῃοπ 6 ἰονα 18 881 ἰο ἀνε, μὰ Ὦδνο 8 ρ͵δεβ ἴῃ 
οὐγ Παοᾶγίϑ : δηὰ (πον εἰ [Ρ4η. ΕρΡἂ. δὅ8. Βυΐ 
15 βθϑιῃβ (δτ 00 θε ]ς 8 5επ86, ΓΒ ἴἤογε )υ41- 

νΟ" ΥἹΓ. 2» 
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εἰουβ Οοιηηθηίδίογβ, ὈΟ0(}) δητοηΐ δηἀ τηοάσγῃ, ἃΓ6 
ἀρτγοοά {μδ0 {Π6Γα 18 δὴ αγολῥέοοέμγ αἰ Δ] 8]ΟῊ ; 88 δί 
δΌρΡΓα “. ἥη. 1 (ον. 8, 16, 18 ὅς 19., ψἤθγε 866 ἴδ6 

᾿ποῖθ. Αμπα οεογίδιηϊῃ ἴὴ ἃ βαυγαίϊνο 86η86, Ὀοίἢ ἀαοὐ 
δηά ΟΠ γίβὶ τὸ βδι:ἀ ἰο ἀν16}} ἰῃ {π6 Ποαγίβ οὗ (δ μέ] 
ΟΠ γιβυϊδῃβ, 88 Φοΐ. 14, 98. “"δηὰ νὰ ν1}} σοθ δηὰ 
ἴηΔ 6 οἂν Αροάς ὙΠ ἢϊπλ." Ὑ6ι1 σδηποῖ Ὀυϊ δαὶ 
αἰ80 αποέϊογ' ἰῃἰοΓργοί δ ΠΟ, Ἡ Ὠ]Οἢ ἢ 88 ὈΥ βοῖὴθ (οπι- 
τηδηίδίοτβ θθθη {πουρίς (Π6 οπἶψ οὔθ ἤθγα 1Ἰηἰθηαβή, 
ῃϑιηοΐυ, ἐδθ ἀοοέγίηε οΥΚΓ Οὐγίδέ. ἘΡΥ, 88 ἘΒ βθΏπι. 
οὔβογνοδ, {Π6 οοπίοθχί γοαυγοβ (115, δηα Θβρθοίδ!]ν {ΠπῸ 
ῬΒγ8116] ραβϑβϑᾶρα οἵ (οἱ. 8, 16. ὃ λόγος τοῦ κυρίου ἔνοι- 
κεΐτω ἐν ὑμῖν πλουσίως. 

17. δια τῆς πίστεως ἐν ταῖς καρδίαις - ὑμῶν. Τἤαδα 
ἙΟΓΩΒ ἃγὸ ΟΥ̓ ΞΟ116 δη(Ι6ηΐ δηά τηοάδγῃ (οπιηθῃία- 
ἴοΓ8 βοραιδιεὰ ἔτοῃι κατοικῆσαι, δῃὰ Ἰοϊποὰ ἴο [δε 
Το] ονησ. Βαϊ [818 β66πὶ8 ἀοΐηρ στοαί ν᾽ οἰθῆςβ (0 
(86 οοπϑίτυοςΙοΏ. Διὰ τὴς πίστεως, “ ὈΥ 186 ΘΧΕΓ- 
αἶβ6 οὐ (δ Ὁ 80 Οἴε]]. : ““νίπου!ο Πἀοὶ ΘΟ Χᾶ δὲ 
ΔηΪΠ18 νοϑίγὶ8 ἀοοίγίηα ΟΠ 8.1. Ηδοτγο οίβ. ΔΡΕΥ 
εἰίθβ Αςία τρϑγίγσγ.. 8. Τίς ἐστι θεοφόρας ; ̓Ιγνάτιας 
ἀπεκρίνατο, ὁ Χριστὸν ἔχων ἐν στέρνοις, Τραϊανὸς εἶτεν" 
ἡμεῖς οὖν σοὶ δοκοῦμεν κατὰ νοῦν μὴ ἔχειν ἐκοὺς, οἷς καὶ 
χρώμεθα συμμάχοις πρὸς τοὺς πολεμίους ;----Γραϊανὸς εἴπεν" 
σὺ οὖν ἐν ἑαυτῷ φέρεις τὸν ὁταυρωθέντα ; ̓Ιγνάτιος εἶπεν" 
γαὶ᾿ γέγρασται γὰρ ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω. 
Απά ἢδ οὔβογνθϑ: ““ς (ΟΠ τβίο υἱ ἀε Διιωπένε Ἰοαυΐ- 
τὰν Ῥαυ]8.᾿ 

18. ἐν ἀγάπη ἐῤῥιδωμένοι καὶ τεθεμεμωμένοι. Τἢ658 
ΜΟΥ 5 ΔΓ ΟἸΟΘ6ΙΥ σοηηθδοίοα τι [Π6 ργοοδαϊηρ, δηὰ 
βῆον λοῖο (Π|5 ἀν ]]ΠἸρ 18 ἴο Ὀ6, παι οἷν (45 ΤὭθο- 
ῬὮΥ]. Οχρ 815), ποῖ βυ μογῆςί! γ, Ὀαϊ ἀθορὶν ; ψἢιοῇ, 
88 ἴα δα ήβ, 18 (6 ΟἿΪΥ ΨΑΥῪ ΠΘΓΘΌΥ τὴ6 ργδοθβ οὗ 
4Π6 βριγΐ δηᾶὰ (86 ᾿ῃα πο] πῆρ οὗ ΟἸγίδὲ αἀγὰ ἴο ὃ6 
οδίδιηθά. 
- ἼΒ Ο(οπηθηίδίογδ, 88 τος μος Ἀοϑδϑηα)., ἰὴ Κ 

δί [Π6ΓΘ 18 ἃ ἰΓαΠΒρΟΒΙΟἢ οὗ ἶνα ἴοΥ ἵνα ἐῤῥιδωμιένοι 
καὶ τεθεμελιομένοι, ξιοχύσητε ἄς. Απὰ ΚἸήϊαν Ὧ6- 
εἰσεά Ὀγ ΡηοίλιΒ. Βυῖ 11 Β66 8 ἰοο ᾿αγϑ. ἃ ἄστοε 
σὴ (ῃ6 (ὐΟμηπιοηίϊδίοῦ 1υ8{ πιορη!Ποηθαὰ (ψῆο [ιδδ 
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ἰαδγηθαϊν ἀϊβοιβδοά ἐπ 6 ρἢγα86), {Βαὶ {π᾿ ποιηϊηδίϊνο 
8 ἔος 16 δεσυβαῖνθβ ΝῸΓ 8 1ἔ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰ0 Γθῆησ 
80 τῬ1Οἢ οἡ (ἢ6 ἔεγπηβ ἐῤῥιδωμένοι αηἃ τεθεμελιωμένοι 
88 ἀο {Ππ ἰογείσῃ (οπιηηρδηΐδίοσϑ.Ό. Βοίἢ ἂγὸ υβθὰ ἰῃ 
δοσοιῃιηοάδίοη ἰὼ ἴ[ῃ6 πογάβ ργδοθάϊηρ, ἰη τ πίοι 
τπ6 ἢ οὗὁἨ 4 ΟΠ γβίϊδη 18 σοῃβίἀογοα 845 ἃ διἠἑαἑνᾳ 
νι θογοίη (ἢ γιϑί δηα ὐοα ἄνα! ὈὉγ (ἢ6 Ηοὶγν ϑρίγι: 
δά ἐποιρῇ ἐῤῥιῷ. 185. ΒΓΟΡΘΙΙ͂Υ ΟὨΪΥ ΔρΡΙΙΟ4016 ἰο ἔγ662, 
γοῖ (Π6 ψογὰ ψὰ5 οἴθη ὑδ6α τηθίδρΠογ 8} ἴο ἀ6- 
ποία ἰουπάϊηῤ δῃα δϑίδὈ 8 ηΩ Δ ΠΥ (Ὠϊησ 85 ἱπὶ- 
ΤΩΟΥΘΔΡΪΥ 88 ἰΓ668 86 ἰλβίθηθα ἴο ἴῃ6 στουπά ὃν 
ἐμαῖγ γτοοῖβ. δὼ ΡῃΠο ἀδ Ορι. Μ. Ρ. 9, 7. (εἰϊεἀ ὃν 
γεί8.) ρίϑαρ ἀποτείνουσα, οἱονεὶ θεμελίους" Δῃὰ Ρ͵υξ. ἀθ 
"ἶσογ. Εααα. Ρ. 6. εκ. ἀλλ᾽ ὅταν τις ῥιδώεη τὴν δύναμιν. ]1 
δἀὰ δορῇ. α"ά. (οἱ. 1691. ὅδαν Χαλκοῖς βάθροισι γῆθεμ. 
ἐῤῥιθωμέναν. ΝΑΥ, ἰζ ν88 Βοῃγθί 68, ἃ8 ἤογα, Ἰυϊηοά 
ΜΓ} ἃ νοῦ ἀεποίϊπρ [ἢ 6 ἐουπαϊηρ᾽ οὗ 81Υ θα Ηἔοθ: 88 
(οἱ. 2, 7. δὰ Γλιοϊδη ἀ6 84] 141, 84. (οἰξεα ὃν ΥΥ ο(5.) 
ὥσπερ τινες ῥίβαι καὶ θεμέλιοι τὴς ὀρχήστεως ἦσαν. 
ΤΠ ἀγάπη πχιι8ί ΒΙρΌ ΠΥ ἰονα δηα ρτγαιτπἰ6 ἰο οά 

δηὰ ΟἸγίβὲ ἔος {Ποῖνγ τρληϊο14 θθηοῆςθ. Απά {ἢ8 
Αροβί]ϊα δά ἀ5, “" ἴῃ ργορογίίοῃη 48 ἴμεβα [δ Ὡρ8 ἀγα 
τοοίδἀ ἴῃ ἢ ἢδαγί, βἢ8}} ψϑ, ὑπ δῦ [ἢ συϊάδηςσο οὗ 
τῆς Ηοἷν ϑρίγι, θ6 8016 ἰο σοπιργθῃθηα," ὅζο. Ἐὸς 
τἢοε6 ψογάβ γορτγϑδθηΐ [Π6 γερμέξ (ἵνα) οἵ [Π158 ἔδγνδης 
ἰονε δηὰ ἀεθρ-τοοίοά βεοίίοη δηα ρστδιϊιαθ. 

18. ἵνα ἐξισ χύσητε καταλαβέσθαι, ἕο. Ηδεῖα ἐδισχ, 
[8 Ὠοΐῖ, 85 Κορρθ σοῃϑίάθγβ 11, τη γοὶν ϑυ ΠΟ ΙΟΙϑ 
τῇ σχ., Ὀυΐ [8 ἃ βίγοηροῦ ἴθγπΊ. [Ὁ Θσου δ ἴἢ δ1- 
δαὶ 7, 0. δηὰ ΖΕ ἸΔη. [Ιἢ [6 ἱπίογργοείδεοη οὐ {ἢ }8 
Ραβδᾶρ ἴ886 τηοάεσῃ (ἰοιπτηθηξδίοῦβ ΔΓῈ ΘΧίγθι ΠΟ ῦ 
Ρογρίοχοά. ὉΠ σοπεοίγυσίξίοπ 18 ἰϑῆς ἱπηρογῖθοϊς δὲ 
ὅψος ; δηά νϑιϊουϑβ ἃΓῸ [6 πη|ο0Ἃ68 ἴῃ ψὨΙΟὮ [ἢ 5686. 
8458 ὈΘ6ῃ βυρρίῖθ. ῬὙΤΠεορἢγΥ]. δηά μοὶ, (Ρ. (Βοιι- 
Τ6}.), [86 Ἰαίζογ οὗ ψποηλ ἢ88 τηοϑ ἰδαγηθαϊν δηᾶ 
ΔΌΪΥ ἀϊδουβϑεαά [{Ἰ6 86η86, (δίηΚ τοῦ μυστηρίου 15 ἴο "6 
βυρρ!!6ἀ. ΟἸμογβ οὐ ἴπὸ δῃιθηΐϑ, δὴ ΠΊΔΏΥ Ἔπη].- 
Ποηΐ τηοάργῃβ, 885  δΙΌγ δηὰ Βοβθπῃ., “ (Π6 Ισνα 
οἵ ΟἸγῖ31." (δθ6 (ποῖν ποΐίθ8.} ᾿Αηὰ ἐῃϊὼ βδϑθιῃβ ἴο Ὀ6 
{16 τηοϑὲ. πδέιγαὶ ἱπιογργοίαίίοη, αηα ἴἢε πηοβῖ βιι ἱῦ. 

ὧν ὦ 
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ΔΌΪῈ (ὁ {16 οοπίοχί. ΟἸἾδαῦ ᾿πογργοιδιίοηβ πΊΔῪ Ὁδ 
Βδ660ῃ ἴῃ Ροΐο δηιὶ οϊίβ. Βυΐ [Π6ὺ αἱ], ἴῃ βοπὶθ 
ΤΏΘΆΒΕΓΘ, ΤηΘΓρ6 ἰηῖο οη6 δηὰ {6 84:26. 80 Ποάάγ.; 
«(6 γσταοδῖί τ βΊεΓΥ οὗ τοἀδοιηίηρ ἰονο." Απά (ΓΕ! !. : 
“41ῃ6 στᾶοα οὗ Οοά, ογΥ τῃ6 ΟἸγίβεδη ἀ!ΒροηββΈοη; 
δΔηά 1(5 θοῃοῆςϑ ἴο τηδῇ.᾽᾽ 

.. 18. σὺν πᾶσι τοῖς ἁγίοις ἰ8 ΨΜ6]1] Ἔχρίαϊηθα ὈΥ 
Οτο]}., “ταῦ γου δηὰ 8}}] ΟἩ σι βιδῃβ ἸΏΔΥ σΟΠΊΡΓΘ- 
πδηά, γου Οὐθῃι 68 88 ψ6}} ἃ8 [6 6 νν8.᾿" 

ΤἼΘ Θχργββίοῃ τὶ τὸ πλάτος, καὶ μῆκος, καὶ βάθος, 
καὶ ὕψος (45 (6 πιοβῖ γυαϊοίοιιΒ (οπμηθηϊδίογβ οὔ- 
Β6ΓΝΘ), 8 ποΐ ἴο Ὀ6 ἴοο ΟἸΓΙΟυΒΙΥ ἀἸβου 864, ΟΓΥ ρΡγβββϑᾶ 
ΟΏ, δ'η66 1 18 ΟὨΪΥ ἃ Ββρὶ δὰ δηὰ τ]ιείογι οὶ ρἢΓαβ6 
ἀοποίίηρ [Π6 υαδέ οχέοηέ οἵ {{π ἰΙονε οὗ (Πτῖβῖ, ψ μι οἢ 
Ρβββείῃ Κηον θάρα, ἱ. 6. 88 (ἢ6 ΑΡροϑβι6 βαίά δἱ νϑγ. 
8., ἐλ ιπηδεαγολαδίε γἱοῖεα οΥ.Ἱ ἐδε ἴουε 9,,!4ἨΜ (ἠγιδέ: 
μῆκος Ὀσίηρ, ΘΓ ιι86ἀ ἔογ μέγεθος. 80 δορῇ. Απιῖρ. 
888., ἀλλ᾽ κΚὶ γὰρ ἐκτὸς, καὶ παρ᾽ ἐλτίδας χαρὰ Ἐμἵκεν 
ἄλλη μῆχος οὐδὲν ἡδονῃ δηά ΡΙαΐ, 11], ἐδ μήχεος 

ου. 

19. γνώναι τε τὴν μὐξ ἐὐλτον οαάδα τὴς γνώσεως ἀγάπην 
τοῦ Χρίστοῦ.Ό ΤΠ τε [88 [ἢ6 86η86 οἵ πέρρε: ἴογ 1 
ἄρτθα ψ ἢ Βοβοηη., {παι (ἢ}8 185 Ἔχαροιοδὶ οὗ (ἰ6 
Ῥσϑοθάϊηρ βεπίθηςθ. ᾿Αγάπην τοῦ Χριστοῦ, ““{Π6 ἴον 
οὗ Ομ γίϑὲ ον δγβ ἃ8; [6 πη] ΘΏΒΙ(Υ οὗ τϑαἀθϑιηῃρ 
Ιονθ." Ηδχο, 85 1 {πε ργθοθαϊηρ νογβο, 1 σδηποί θυΐϊ 
τοργοῦαῖθ ἴπ6 δἰἐθιηρίβ ογδάθ ὈΥ ΤΉΔΏΥ 1ΠἰοΊΡΓοίοΓβ 
ἴο ἰἼοῦοσ [ἢ6 56η86, 88, ον 1ηϑέδηῃςο, Μγτ. [οοΚα δά 
οἴϊιοσθ, ψο 1Ἰπὶῖς ἰἐ ἴο 186 ἰονα οὗ (γίβὲ ἰῃ οδ] Π ηρ’ 
(ῃ6 Οδ 6168. Ιἀρτοο σι Το γ., ἐπαὲῦ (Π6 πιγοβὲ 
δχίθηβίνα δρρ!οδίίοη οἵ {Π18 ἰαχὶ Ψ}}} Ὀ6 (Π6 πιοϑῖ 
οογγθοῖ. ΕῸΓ (10 86 {{|π6 δρ᾿᾽ γα ψογάβ οὔ {Π6 88π|6 
“Ρίουβ δηὰά πάιοῖοιιβ (ομηηθηϊβίοσ) “Κ ψ6}} πᾶν ν6 
τοῦ θοῦ οἡ τ} 9 οςσδϑβίοη 411] (μδ΄ ἰονα σις (ἢγιϑὲ 
[48 αἰδρίαγεα ἰπ γθάθϑιητηρ ἢ18 σπυγοὶ ουϊ ΟΥ̓ αν 
δΒαϊίοη δηὰ Κιηράομι ὉΠΘΘΓ ἤράνθη, Οἰθη {1165 45 νοὶ! 
με ψεν8, ἔγοα 118] τ] ΒΟΓΥ, δηὰ δχαίεπηρ 1ὲ ἴο οἰδγηδὶ 
σίοτγ.᾿ἢ 

19. ὑπερβάλλουσαν τῆς γνώσεως. ΤἼϊδΒ νοΥρ δάπγιε 
ποῖ ΟἾΪγ {Ππ6 δοσυδβϑίνα (οἷ 15 (ἢ 6 ποτα τιϑ0.8] 8γη- 
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ἀ4χ), θυιξ (ὈΥ {π6 ἔογος οὗ ὑπὲρ) (ἢ6 σοηϊπίναο. ἵὙγ1 
Τοβρθοῖ ἴο (ἢ βοηξπηδης γνῶναί---τῆς γνώσεως, ἴἰ|6 Γ6 
18. π0 σοηϊτααϊοίίοη ἴῃ 11. ὙΠ πιοδηϊηρ 18, ““ ΤὭδί 
γ6 ΤΏΔΥ 6 8Δ0Γ6 ἴο ΚηοΥ͂ν, 85 ΔΓ 845 ἸΠΔῪΥ Ὀ6 ἰδίῃ 6 
ὈΥ γοὺγ ρῥργεβθηΐ ἴδοι 68, δη] ϑ8υϊ4 016 ἰο {(Π6 
Ῥυγροβθβ οὗ {58 ᾿1ἴδ ;" {πουρῇ 1ῃ [ἢ ]18, 88. ἴἢ οἵδθιοῦ 
1π|ηρ8, γγ πηδὲ 866 (Ὠτουρ ἃ ρἶδ88 ἀδγκὶγ, δηά 
τηϑί ψαὶΐ ον {Ππἰ διίυτα βίαια ἴῃ ἢ] οἷ 6 πηδῪ {ΠΥ 
ΘοΟΙΡΓΘὨΘη (Π6 πιγβίογιθβ οὐ γβαάθοιηρ ἰονα. 

19. ἵνα πληρωθῆτε εἰς πᾶν τὸ πλήρωμα τοῦ Θεού. ἴη 
[Π6 ᾿ηἰογργοίδιίοη οὐ {Π686 ψογὰ 8 [ἢ6 (ομητηθδηίδίογβ, 
88 ΟἹ ΠΊΔΩΥ ΟἰΠΕΥ Οσοδβίοηβ, ΘΧΟΘϑαϊηρὶν αἰ δγ. 
Βυΐ, 848 οἴἴϊδη, {Π6 πιοϑὲ ἡδίιγαὶ, βίτηρίθ, δηά οχίθη- 
ϑῖν6 δρρ οδίίοη ψ1}} ΡῈ [ουπά {π6 θεβί. ΝΟΥ͂ 88 (ἢ 
ἈΑΡοϑβέ]α δὰ βδϑῆ βρϑδκίῃρ οὐ 186 ᾿πηπθη86 δηὰ ἰη- 
σορσοίνδΟθϊο ἰονο οὔ οά δῃηα ΟΠ γιϑί, 80 ἢδθσα (1 δϑβθηΐ 
ἴο ὅτοι., ὙΥμ Όγ, Οτο!]., απὰ Μδοκη.) μ6 πθᾶηβ ἴῸ 
ΒΔΥ, [δι " (ἢϊ|8 διίδιπηρ (π6 Ηοΐγν δρίσιῖ, δηὰ ἢδν- 
ἱῃρ βιι40]6 σοηῃοορίίοηβ οὗ (ῃ6 ρστγεαῖ τηυβίθυυ οἵ 
τοαθθιηρ ]ονα, ΠΟΥ πιᾶὺ ὑς ΠἸ]|6ὰ νῖτἢ 4}} {Π 6 8ρὶ- 
τἰΐυδ] ρ᾽ἢ8 δηά δ] ββίηρβ, μοι ἢ ΟΥΑΙ ΠΑΤΥ δηα οχίγα- 
οὐαϊηαΓΥ, (μδ΄ Οοἀ σδη δηὰ Μ|}] ἱπιραγὶ ἴο ἢ 5 (Δ 1- 
δὰ] ψογβῃ  ρΡοΓΒ. 

Εἰς 18. ρυΐ ἴογ ἐν; (δὴ νοῦ ποιμηρ 18. ΠΟΤῈ 
ἔγρᾳυδηΐ ἴῃ δογρίαγο (Οομρασγα [ηΐτὰ 4, 10. δηὰ 
(οἰ. 1,9. 

920. Τῆδ τ Ποἷ6 ρϑββαρα σοηο 468 τ ἃ ἀοχοίο 
δ ἢ 88 1Π6 Αροϑβί[6, Ἄνὸνῦ Η]16ἀ ψ "ἢ 4 86η86 οὗ (ἢ6 
Ὠὶνὶπα πηδ]οϑῖν δη ροοῦηθ88, βοπ) 6 1Π168 ἰηἰΓΟάτ 668 
1ηὴ [Π6 πηααέο οἵ ἃ ἀἰβεουτβο. (Κορρϑα.) 

ΤὨδ 8οηδ6 18 το γα] οἰθαγ; δυΐ [Π6 (οιμτηρη- 
ἰδίοῖβ βία πη ]6 δἱ {ῃ6 ρμἠγαβεοίοσψ : ἴος (ῇῆς Αροϑ- 
1|6 18 δσθ, ἃ8 ἰῇ ΠΙΔΗΥ͂ οἴδποὺ 800} π|8ὲ δ 5! ἢ οὗ 
Ρίουβϑ ἔδβειηρ, {π||6 το Ὁ} οὗἨ (6 τηϊπαΐα ργορσγίθ- 
1168 οὗ ρταπηηδί σαὶ σοηδίσγυοίίοη. ὙΠ ὧν 15 Γπουρῇς 
Ὀγ βοῖὴβ (ὐοπιπηεηίδίογβ (48 ΒοΒθΏμ).) ἴο ἀδρθηά ὑροῃ 
ἃ μᾶλλον ιἱηἀογϑιοοά. Βυϊ τῃ}5 Β66}}8 ἴοο ἢδγβῇ. ΝΜγ, 
δίαάθ {πη Κ8 (δὲ ἴΠ6 ργοηουῃ ὧν ἀο68 ποῖ γα]αίθ ἴο 
πάντα, Ὀυϊ (ο ἐκείνων υπαογϑίοοα δἴΐζον ὑπερεκπερισσοῦ. 
{(8ε6 Μαῖίί. δ, 87.) οἷ ΔΥ ὑὕὑ6 δαημοα; γαῖ 
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{πὸ σοηϑίγιςοη ργοσοθάβ Ρυΐ ἰδιηο}ν ; 88 ᾿ηἀθ6ἀ Πα 
ΠῚ ΠΊΒ6 ΔΡΡΘΑΓΒ (0 πᾶν ρογοοὶνθα; ἴῸΓ Π6 Ὀγοροβδβ 
ἴο ΘΧΡΌΏΙΟ ὑπὲρ, οὔ (6. ΔΙ ΒΟΡΗΥ͂ οὗ ἔνε ΜΝ. δηὰ 
{π6 Νυ]ραίθ. Βαυΐ 1 πὶ βυγρτίβθα ὑπαὶ ἢ]8 υβ8] ροοά 
86η88 αἸἀ ποῖ βυρροβί ἰο ἢϊπὶ (Π4 (ἢ 18 ομέέέπρ' ἴῃ 
Κηοῖ. ΕῸΓ ΘΥΘΓΥ ΟἿΘ τηιϑῖ 866 (ἢ ἴῃ {Π6586 ἴουγ ΜΑ͂Ν. 
(411 οὗἉ νι ἢ γα βιιοἢ 88 ἤᾶνα Ὀθθῃ ἰδιῃρογοα ψ 1} 
{Π6 ὑπὲρ 88 Ὀ66 σδηςο! θα οι οοηγθοΐμγε, δηὰ 
ἸΏΘΓαὶν ἴο γοπιοὺθ ἐδ ἀἰβέομῖέν; τμουρἧι, 88. Ἔνετν ρεῖ- 
ΒΟ οἵ ἰδδίθ δαπὰ Ἰυάρηηδηῖ ψ1}} 5866. θγ [ἢ βΒδοσιῆςβ οὗ 
ἃ Ῥοσίίοη οὗ ἰῃδι αἰνίπα 8ρ᾽τς ψὨΙοῆ δηϊπηδίο8 [ἢ]18 
ἀγα ν ἤηθ ραβϑᾶρθ. Τῇδ ὑπὲρ τημδί {πογοίογα 6 ἰδ 
ἀπο χέπ το, δηὰ 6 σοηδβίἀογοά 88 δὴ ἐγγορείατγεέῳ, τῇ 
16 Οτϑιπδγίδηβ ψἢ}} πᾶνα τ 80; δουρὶ {Π6 ἴγτο- 
συ] αν 18 Π||6 ἀϊβδγοηὶ ἴσοι ἃ στϑρϑίοη οὗ [6 
Βᾶπ|6 ψογτά. Ηδά {Π8 Αροβιῖίε ποί βυρ)οϊῃθά ὑπὲρ 
περισσοῦ, ΘΝΕΓῪ ΟἠΒ ψοιΪὰ ἤδνθ δεθη ἴπδὶ ὑπὲρ πγυδὲ 
8 ἀκοὴ νὶτἢ ὧν. Α8 ἐέ ἐς, ἰξ ϑεθιβ ϑβυρεγῆυουϑβ ; δυΐ 
ἰ ἐδ, ἴῃ ἔλοΐ, ποέ 80 ; βίποβ ἴῃς {ψο ψογὰβ ὑπὲρ δηά 
ὑπὲρ περισσοῦ τα ἴΠ):6 Β8Π16 88 ΘΙ ΠΟΘΙ οὗ ἴἢ6 ὑψὸ ψογάβ 
τορεαίοά. ΤὮἢΘ τὰ οοηβίγυοσίίοη δηά σϑῖῖο οὗ {πὰ 
Ῥᾶδβᾶα 8566Π18 [0 ἢᾶν 6 Ὀ66ῃ ΡΔΓΟΠΥ ρογοοινεα Ὀγ (δ9- 
1410, ννῆο {ἢιι15 Βρ: ΓΙ 6] τοη οι: “ αυἱϊ ροϊοβῖ ομ- 
ἨῖΔ ἰἸοηρὲ Ἰοηρσὲαυθ σΟρΙο58149 ἔΔΘΕΓΘ, αἰϊὰπι ὯΟῸ5 ρο- 
866Γ6 οἵ οορ!τίαγα.᾽; 

41. αὐτῷ ἡ δόξα---ἀμήν. ὙΠΘΓΘ ἰ8. δα Ὧο [Π{{|6 
αἰνογβιίυ οὗ γεδάϊηρ  δηα βοπθ ἴδνα (Ππουρῆς ἰἢαὶ 
1 ψου]α (ἤδηςα ἀρρϑᾶγ Πδΐ {πΠ6 ψΟγα8 ἐν τῇ᾽ ἐκκλησίᾳ 
816 ἴο 6 οσϑηςζε! θα. Βαϊ [8 ΟΠ ΒΒΊΟη 18 δἰυγοβὶ 
ΟἿ] γ σοηἢπηοά ἰο Βιο ἢ ΜΆ. 85 ἤανα θθξβὴ ἰδπιρογοὰ 
ΨΠ. ΤΠ οἰδιδβα βθείηβ 0 18 0 ἢᾶνα θ6θῃ τπγοόνῃ 
Οὐ, ἃ8 ΓΑΙ ΠΟΙ ΔῊ ΚΊΓΟΪΥ οὐ Πρ Ρ [6 Β6η56 οὗ {Π68 
ῬαΒβασο, Δῃη 4 88 Ὀεϊηρ ἃ ἰδΔιἰοἱἰοσγ. Βυΐ ψεῖα 6 [ὁ 
ΒΌΡΡΟοΒα 1μαἱ [Π6 ψοΓαΒβ ἰιδά ηοΐ οΥΙρῚ ΠΑ }} Ὁ ἃ ΡΪδοθ, ου 
ψ δι ῬΓΙΠΟΙΡΙ6 οδη -ψα δοσουῃῖ ἴῸσ {Πποὶγ ᾿πβοσίίοη. 
Αῃὰ τῃουρῇ ΠΟΥ ΤΑΥ͂ 6 ἀϊδβροηβ8θ νἱζῃ, γοῖ {πὸ 
.80η86 18. ἴδ᾽ τη 016 σοι ρ 6.8 υἱέ πο. Τἢδὲ. Β6η86 
185 ποῖ, πονανογ, τ] δὲ οβΘ 161 ϑυρροβοβ, μυΐ 
(45 (ἰδϑίδ!ο ἜἘχρ δ1}8), ““ Ἰηΐοσ βα 665: δπὰ ἐν Χριστῷ 
Β' σΏ 168, “ Ργ (Ἰἢγϑὶ δηα ἢ15 το]! σΊοη." [{15 Θᾶδυ ἴο - 
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ἐπιαβίηθ τυ ἢ ΟΡ 56Ώ86, ὈυΓ ηοΐ 80 ἰο 68{4}18}} 11 
οἰθασὶγ : δῃηὰ ψ6 τη {ἰπογαίογα ἢοί γϑῆηδ 50 τυ οἢ 
88 (40 πηδηγ (ὐομηπιοηίαίοῦβ 8Δη6 ῬΑγαρἠ Γαϑίβ. 

421. εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος τῶν αἰώνων. ΤῊΪ8 
Ρἄγαβα 6 (ὐομηηλδοηϊδίοῦβ ἃγα αὐ δἱ ἃ ἰο88 ίο 80- 
οουπΐ ἔοσ. [{ 18 τΡΏΓΥ δαρροβοά ἰαὰ Ὀ6 οἤα οὗ [ἢ 6 
Αροϑε|6᾽8 βε ]ηνθηίθα ρἤγαβαβ ; δῃὰ ἃ πηοϑί βχργββ- 
ϑῖν οῃ6 1{ 1858. Τα θ68ι πηιοάς οὗ νἱανίηρ 1 18 [0 
ΒΌΡΡοΞβ6, ἢ βοη 6 δηλ δηΐ τηοάθγη (οιητηθηίδίοῦϑ, 
(48 ατοί., Κορρο, δηὰ Βοβδῃη).,) ἔνψο ρῆγαβϑθ σοη- 
ἀδη8θα ἰηΐο οὔθ, ΤΥΠ[ΠΊὩΥῚ δηὰ δὴν ΘΙ ν. ΤΠς 
8686 Οὗ 10 15 ψ6}} ἜΟχργεβϑεα ὃν ἢοαάν., 1ἢ [ἴ8. Ὠοίβ, 
τυ : ““τῃγουρἧ 411} (Π6 Βυισσαββίοηβ οὗ δὴ 6}ῃ411688 
εἰθγηϊγ. 

ΟΗΑΡ. ἵν. 

ΝΟΥ σοπιηθης68 {π᾿ ἸΔίογ ἀϊν! βίο οὗ [6 Ἐρίβι16; 
δηὰ 85 ἴῃ 6 ἔογσιηθῦ {πΠ6 Δροβίῖία ἢδα ἰγϑαϊβα οἡ {Π6 
δχίθηβίοη οὔ (Π6 Ὀοηϑῆϊβ οὗ {π6 (ἀοβρ6ὶ ἴο {π6 Οσϑη- 
ἐΐϊο5 ἃ8 61} ἃ8 {π6 Ψ6 78, δηἀ πδὰ βῆονῃ ΠΟΥ͂ ΡΓ76- 
οἴου ψ88 {Π6 Ὀ]6Ββίηρ, 80 ἴη (ἢ]8 ἢ6 8ι10]ο1η8, δοοογά- 
Ἰηρ᾽ ἴο 8 ἀϑιιαὶ ουβίοῃμ, υαγίομδ ἐσ ογέαξίοηδ ἴο ΜΆΠ 
ΜΟΤΙΌΥ οὗ πεῖν Ὠϊρἢ σΔ] Πρ, ΘΒρΘοΙΔ}}Υ 1η [ἢ 6 Ἔχο- 
οἶ86 οὗ τηυζυδὶ τπδηϊτ δηά σοποοτά, π1 14 η685 δηά 
ἰδ ἴῃ Ὀοαγίηρς νι ἢ (Π6 ΘΓγοῦβ δηα νίοθ8 οἵ πηβθῃ ; 
80Π16 ρά38Α 68 ἴ00 ἃΓΘ ἸὨςΘΓΒρογβθ οἡ [86 Ὠδίμτα οἔ 
16 φη75 οἵ τη6 ΠΠοίν δρὶγὶέ, ὄνθὴ ἥγοπι ιυλίο (]!Γ18- 
(ἰΔῃ8 υδ6ἀ ἴο 866 Κ τηδίίον ἔογ βίγιί8 δηὰ ἀθραίθβ. 80 
Τμεοοάογεξ : καὶ ἐπειδὴ χαρισμάτων πνευματικῶν ἀπο- 
λαύοντες, καὶ θαύματα ἐποίουν, καὶ γλώτταις διαφόροις 
ἐλάλουν, καὶ προφητικῆς ἐνεργείας ἀπήλαυον, καὶ προφη- 
τικῆς τπξεας ἀπήλαυον, ἱκανὰ ᾿ ταῦτα ἦν ὀγκώσαι τὰ 
ᾧρόνημα, περὶ τούτου πρώτον π' ι παραίνεσιν. 
ἴ ἩΜΗ  ἐμρβας εἰ α Ῥοάάε,, ἐπέ τ {πὶ5 ἘΡίβ:16, 

88 ἰΐ βοί5 ἰογίῃ ἴῃ {πΠ6 ργεοδάϊηρ ρΡατγὶ οὗ 1{ (6 ρσγδοὶ- 
οὐϑ ἀεβίρῃ οὗ αοἀ 1π {Π6 ροβρεϊ-ἀἸβροηβαίοη, 8παὰ 
Τοργθϑθηΐβ {6 Ὀοηοῆϊ8 δῃά ρυίν! οσοβ [μα΄ ὈοΙοηρ ἴο 
αἱ ἐΐο 7αϊἠμῖ ἐπ Οἠιγιδέ σοδιι5, ἃ5. Μ6}} τὸ ΟΙΘ {1168 ἃ8 
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ἴο ζοννβ, 8 οαϑὶ ἱπίο 8 βίγαίῃ οἱ ἐπδηϊκϑρίνίπρε δηά 
Ῥγάνοιβ, δηά ψτγι(θη (45 10 Ψ6ΓΘ6) 4]}} 1 8 γαρίυτζο, ἢ 
ἃ 80}1π|6 δηή οἰθναϊθά βίγίβ, 88 δονίηρ ἴγοῃιν 8 τη 
ἐγαηβρογίθ νλ ἢ (ῃς σοηῃϑίἀογδιίοη οὐ ἴῃ6 Ὀπβρδγοῆ- 
40|6 νβϑάοπι δηἀ σοοάηοσ88 οὗ ὐοά ἴῃ ἴπ6 ψοῖκ οὗ 
Τεἀοιπιρίίοῃ, δηα οἵὗἨ (6 δηι)δζΖίηρ ἰονα αἰδρίαγοά ἴῃ 
ΟὨγῖβὲ ἰοναγάβ ἰἢ6 (6616 νοῦ ἀ. Απάὰ {Π6 γεηιαΐη- 
ἐῃρ γματγί οΥΓ ̓ ξ 185. ὯΟ 1688 Δ πη ΓΑ ]6 [ῸΓ (ἢ6 οηραρὶην 
ΤΔΔΠΏΘΓ ἢ ΜΠ] Οἢ ἢ6 Πργονοβ ν ἢδι Πα δ θείογα ἀ6- 
᾿νογοά, πγρίηρ τῃ6 ἀυ1168 το θοοδηα {Ποὶσ οἰ 8- 
Τλοῖογ Ψ|) (ῃ68 σγοαίοϑί θη ΘΓΉ688, [ἢ ΘΧΡΓΟδδίοἢ 5 
Ὰ}} οὗ Ἰονθ δῃά οηάθαγιηθηΐ, δά ἀὴρ {πὲ βἰγοηροδβὲ 
ΔΡρῸΠΙΘηΐΒ ἴο ἐπίογοθ θη, δπα τηδκΚίηρ, πμεηϊτ σὴ οὗἁ 
ἢ8 θοπάβ ἴο γϑοοιμῃιηθηά τπ6 δχβογίδιοηβ {πὶ ἢ 6 
οἴεγεοα ἴο {Π6π.ἢ ᾿ 

ΨΈΝΒΕ 1. παρακαλώ οὖν ὑμᾶς ἐγὼ ὁ δέσμιος ἐν Κυ- 
ρίῳ, ἀξίως περιπατῆσαι τῆς κλήσεως ἧς ἐκλήθητε. ἼΠ6 
οὖν Β66 18 ἴ0 ἤδνθα ΔΓ τοῦ τηρδηϊηρ (ἤδη ἢ6 (οπι- 
τηϑηϊαίονβ 480 ΓΌΘ ἴο ἰΐ, (8016, ἃ5 Κορρο, γορδγάϊηρ 
1 ποεῖν 88 ἃ ραγίοἷθ οἵ {γϑηβι [0 ;) ΠΔΙΊΘΙΪΥ, ““ 1ῃ}15 
Βοίηρσ ἴΠ8 σά86; βοῇ! Ὀοίηρ γοῦ δἰ ρὶ ργίν!οροβ," 
ἅς. ὅ66 Μαῖίι. στ, Οσ. ὑ. 947. 

1. ὁ δέσμιοφ ἐν Κυρίω. ΤΠ6 Αροβι]θ δραίῃ ἰηΐτο- 
ἄυςο8 {Π6 πηθηςίθη οἵ ἢ!8 δοπάς, ἰο χίνε ρτοδῖοσς οἴδει 
ἴο ΠὶΒ Δαῃηοη!] 008; δίησο, ἃ8 ἴποϑθ δοηάβ, ἰΚὸ 88 
18 οὔ Ὺ 8 ΗΠ οἱ]ἹΟἢ8 δηα ρεογβθουτ οηβ, μδὰ θ6 θη οςοᾶ- 
βἰοηρα ὈΥ ἢ18 Ζοδὶ ἔογ {6 Ἔνδηρο Ζαίίοη οὔ {η6 αθη- 
{||65, 80 (6 ψ γα 86 τῇογθ θουπηᾶ ἴο αδἰἰϑηά ἴο ἢΐβ 
δαγηδδβί 1Π] 0 ποιἰοη 8." 

ἼΠ6 ἐν 18 864 κα ἴὴ6 Ηδργ. 3, δῃά {ἢ Ἔχργαββίοη 
ΤΩΔΥ Ὀ6 σοιηρᾶτγοά νΙἢ (ἢ 6 τοῦ Χριστοῦ δἱ 8, 1., δηὰ 
τηυδί, 10 5ῃουϊὰ βθόπ), ἤανα {ἢ 8816 86η586 : Οἴδοιῖ- 
156 1{ σις θ6 τἸηϊεγργοίθα (88 ᾿ἰἴ 18 ὄνθῇ πον 06 
ὈΥῪ 8οῃ16) “1 {πΠ6 παπιθ οὗ ΟΠ σίβί." 

Περιπατῆσαι ἀφδποῖοβ (48 οἶδ) λαδίέμαϊ αοέϊοη. 
Οἱ [δ κλήσεως ΚοΟρρα βρθουϊαία5β ΔΓ ἴοο πιιοΐ, δηὰ 

.  Τυδ Τπεοάογεῖ : ἹἹκανὴ τῶν δεσμῶν ἡ μνήμη καὶ τοὺς λίαν 
ἀναλγησίαν νοσούντας εἷς ἀρετὴν διεγεῖραι᾽ δι᾽ ὁμᾶς γὰρ, φησι, ταῦτα 
περίκειμαι" εἰ γὰρ κηρύττειν οὐκ ἐβονλόμην, τούτων ἂν παντελῶε 
ἀπηλλάγην. ! ; 
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(45 οἴϊθη) ὈΥ̓ δἰπιίῃς δὲ ρσὶνίηρ ἴοο ἔπε δὴ εἄσε, ἴδ 
ὙγΟΔΓ8 [{ ΔΎΔΥ αἰϊορεῖποσ. Νϑιῃογ σδῇ κλησ. 8: ΠΥ 
(αβΒ. Μδϑοκω. ᾿ῃιθγργοῖβ 10) (ηὴ6 ἀρροίξαέϊοπ. Τὶ τηυδβὶ 
ἴὭθδη {ΠπῸ δέαέε ἴο ψ Ὠϊοἢ ΠΟΥ ογο σα] δἀ δηὰ Ἵοη- 
νογίθα, πδπηοῖγ, {παῖ οἵ ἴπΠ6 (ἀοϑρεὶ. Τα 8686, {Π6η, 
ἰδ: “Ἰῖνα ψογίν οὗ [ηδῖ βίδίβ, ἀπά. δι 80] ἴο 1πΠ6 
ἀυκί68 ν ϊοἢ Ὁ ἰάγβ ρου γου.' . (οηλραγο Ρ]Ν]. 8, 
14. ὁ Τεβ.1, 11. ὁ 11α..1, 9. Ηρῦν. 8,1. 

ῷ, Τῆα Αροβιῖβ πον, ψ ἢ} δατη γα] 6 δά γθβ8, 
.81465 ἰηΐο {π6 πιδηςοὴ οὗὁἨ 1086 αἰ168 (ΟΓ, ἃ8 ΟἿΓ 
Τοτά ἀϊὰ ἴῃ ἢἰ8 ϑογῶοη οὔ ἰδ Μοιιηΐ, οσοηιηιθηοο» 
ψἰτἢ {Π6π}}, ἴῃ ψ ΐοι ἴπ6 ΕἸΡΒοβίδηβ νεγα θββρθοῖδ  ! Υ 
ἀεοἤεϊεηῖ. 
Το ἰεγηδ ταξεινοφροσύνη Δ πρᾷάοτης ἅγ6 βαἰἃ ὈΥ 

Κορρο ἴο 6 βυποηγπιοιιβ. βιιῖ, ἴῃ γθδ! ν, ΤΠΘΥ ΓΘ 
ποῖ 80. Τα ἰδίου ΠΥ Ὀ6 βαα ἴο Ὀ6 [6 γεσωξέ οἴ 
(8 ἐογπγθγ, βίηςα (ῃδί βΖη1ῆ68 βιιο ἢ 8 ἐοιυέψ ορίπίοη 
Ὁ οπο᾿5 οἱὐη πιογὶϊέ απα οἰαΐπιβ ἃ5 ν"}}} οἴδοίι!]}ν ρῥσο- 
ἄυςα 8 ἰθιηρογ οἵ π}}} 4Π688 δηα ἱπάι]ρθησα, ποί γο- 
ηυϊτίηρ, ἴοο πηοῖ ἔγουρ οὐγ Ὀγοίγθη, σῇο ἃγθ δῃ- 
σοπιρϑβϑο ψῖτ [Π6 βᾶπ|6 [γα ΠΥ 88 ουγβαῖνθβ; ἴΐ ἰ8 
οὈνίοιιβ ον Γααυ]διῖ6 1018 18. 1ὼ ἴΠ086 ψγῆο βῃοιυ !ὰ 
ἔδο] ον Θ4.Δ}}Ὺ πππιογἐθὰ ὈΥ αὐΐ 18 (86 στᾶςθ οὗ 
σοα. 

ΤἼΙδ πάση 15 ΟΧρ]αηοα ὈΥ (6 δηιίθης (οιμμηοηίδ- 
ἴογβ 88 οχίθηδιίηρ ἴο 8}1 ρθῦβοῇβ, Ρίδοαβ, δηἀ {ἰπ68. : 

Μακροθυμία ἀδηοίεβ 6 Ὀοδγιηρ ρϑίϊθηι γ {ἢ 056 
{τ418 ψ ἰσἢ ργοσοθά ἴγοιι {π8 ργονοσδίοηβ οἵ οὺν 
Ριοίδγεθη. ὙΠ στοϑροοῖ ἰο [6 οοησέγιοίίοη, ἰὮΘΓΟ 
48 ΠΟ ρλοθη τε ἴογ ἜΠΕΝ δηά [[)οαάν. ἰο σοῃηηῃθοὶ 

υμία “τ τῃ6 ργοοθϊηρ πρᾳότης, ἰΏ ΟΥΘΙ ἰο 
ῬΑΑΎΤΗ δοἰοοΐϑηὶ φἰ τὐκ (Π6Ὺ τ θαι Ἠδηγηι. δηὰ 1.8 
ΟἸδγο) τβουρί ᾿ηνοϊνοά ἴῃ [ἢ6 σοιμϊηοη Πσοῃβίγιο- 
(ἰοη. Τῇ Αροβίθ, ἴὶ ἰ8 ἴο θ6 ορβογνε, ἀοθβ ἢοΐ 
αἰἱθπα ἰο βιιοἢ τυ. [Ὁ νν88 τίρθοΥ βυρροβαά Ὀγ 
ὅτοῖ., (μας {μ18 15 8ὴ υϑυδ] απαοσοίμέδοη. Πα ΑΡροβ- 

ἈΞ 80 ὙΠΘΟΡΆΥΙ. : ᾿Επὶ μεγάλοις γὰρ ἐκλήθητε᾽ ἐπὶ τῷ σνγκαθίσαι 
Χριστῷ, ἐπὶ τῷ συμβασιλεῦσαι, καὶ οὐ δεῖ καταισχύνειν τὸ ἄξιωμα 
ὑμῶν δι ἔργων ἀναξίων Χριστοῦ" ᾿Απὸ δὲ τοῦ δογματικοῦ, εἰς τὸ 
ἠθικὸν κατέβη, καταγλυκαένῳν τὸν λόγον. : 
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{16, 45 6 88 γ8, Τορασγάβ ἴδ6 τὸ νοού . ΝΟΣ ἰ8Β [ἢ15 
σοῃῆποά ἰο λέμε; δυΐ 1[{ 18 ἴο Ὀ6 οι πλοῖα ΟἹ 1688 
1Ώ τηοβί οὗ 186 (Ἰ4πβιοδὶ υχίίογβ, ἔγοῖὴ ψ ἤοπι ΕἾΒΏΘΓ 
δάάιυιοθβ Ὄχϑι} 68, ἰο ψϊοῦ 1 οομά Δἀά, 1 1 ψοΓα 
ὨΘΟΘΙΒΆΓΥ, 8 οἷα δαυδάγοῃ ἔγοῃ Τιογά. Τπδί 
[6 ψογάβϑ τηυδὲ οὶ ΡῈ δόραγαΐοά, ΜΘ ΤῊ ΔῪ ἰηΐοῦ ἴγοτι 
ἀοοίτ! 8] ΓοδΒΟἢ8 ; ἔοσ, 88 ἜΠΘΟΡὮΥ]. οὔβογνοβ, {ἢ 6868 
νἰγίιο8 πηυδὶ 6 μηΐέοα, ἐστι γὰρ ταπεινὰν μὲν εἶναι, 
ὀξὺν δὲ καὶ ὀργίλον" ἀλλ᾽ οὐδὲν ὄφελος. 

ἃ. ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη. ᾿Ανεχ. 18 0Ὁ- 
ΒΟΌΓΟΪΥ, ἝἜ ποῖ Θγγοηθοιβὶυ, γεηἀοσγεὰ Όγ οὖν Εἰ ρ  5ἢ 
Τιδηδίδίοιβ γζογδοαγίπς; δῃὰ τηοδὺ ἸὨσοσγθοῖ]Υ ὈΥῪ 
Μδοκη., “"βυρρογίηρ ο6 δηοίμον." ΤῬὍΤῇῆβ8 86ῃ86 18 
(ἃ5 {π6 δηϊίδηνς [ηςεγργθίογ (6}} 08) ““ δεαγὲπρ τοἱίἠ 
ΟἿ6 8δῃοίΠογ,᾽" 1. 6. 006 8ΠΟίΠ Γ᾽ 8 ΟΓΓΟΙΒ δηὰ (Ἀ1}1}06ρ8 ; 
δοα Μεαῖί. 17, 17. Αςίβ 18, 4. 1 (ον. 4, 12. Φ (οτ. 1], 
1 δ.4.. αῃ ἃ βενεγαὶ οἴμοῦ ραββασοδ ΜΠ] Οἢ ΤΊΔΥῪ τ ἐριρὸ 
ἴῃ δῇ θι8. [6 χ. ΚΟΡΡρδ σοιηρᾶγαβ (6 Ηθῦὺγ. ἴῃ 
19. 406,4. “Μογθονεσ (οῦδογνεβ ΤΠοορῇ.) {Π6 ΑΡοΒβί]α 
δῇονβ ἴπ0 γιοάδὶῃ ψ ἢϊοἢ [86 ἀπ 1685 ἀγα ἴο 6 (1616 ἀ, 
δηὰ (ἢ ε;86 οἵ τῆσπι; Ὀγ {Π6 ἐν ἀγάπη βυρρεδίίηρ [Π6 
ρ»γὲποὶρίθ οὐ Ὑοἢ να τυ Ὀθὰγ ψττἢ (6 οοηάσυοσί 
οἵ οἰδιογβ, θνθὴ ψῇθῃ δρυϑίνα δῃὰ 1η}}ΓΊΟυ8, ὨΔΙΔΕΪΥ, 
οη {Πδι οὗ ΟΠγιβίίδη ἰονθ." [}{0ῦ18 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥῪ 
ἴο τοιηϊηἀ ΤΥ γοϑάογβ οὗ [8 ἀνέχεσθαι αηὰ ἀπέχεσθαι 
οἵ Ερίοῖ. 866 Ζδηοῖ.. ἀρ. Δ ΌΥ. 

8. σπουδάξοντες τηρεῖν τὴν ἐνότητα τοῦ πνεύματος ἐν 
τῷ συνδεσμῶ τῆς εἰρήνης, “΄ ΔΏΧΙΟΙΒΙΥ βιγινίηρ δἴῖογ {Π|6 
ὈΠΙΓΥ οὔ (6 δρΙΓΙ ὈΥ 8 βίγουρ Ῥοῃά, Ἄνθη (68 βίυαν 
οἴ ρεαςβ.᾽" δυο ΔρΡθ8418 ἴο Ὀ6 (6 σοηογαὶ βθῆδθ. Δπᾶ 
Πογα [σδηποῖ Ὀυΐ Γοργορδία (πδι ᾿Ισθηςα οὗ Ἰῃξογργοίαδ- 
(Ἰο ὈΥ ψἢϊςἢ τοῦ πνεύματος (ΟΟὨΊΓΑΓΥ ἴο (ἢ6 ΟρΡίὨΙΟΩ 
οὗἩ {π6 δηζθηΐ δηά δϑγὶν τηοάσγῃ (ὐομημπθηίδῖοΓ8) ἰ8 
ἀερτααρα ἰο νηἶηά. δὰ ἐλαέ Ὀδθμ [Π6 56η86 ἰῃ- 
ἰοηοά, ΠΟ ΘΟ {πΠ6 δίς ψουὰ ποῖ αν Ὀθθῃ 
ιι86ἀ ψὶτἢ Θἰ ΘΓ οὐ {π686 5 ϑίΔηνο8; Ὀυϊ, 1η [δεί, 
{π6 ἰηςογρτγοίδίϊοη 8 ἀἰβργονθα ὃν νἢδί (Ὁ]]ονγ8. ΕῸΣ 
1015 μ]αῖη τὲ 6 Αροβίϊβ 88 1ῃ νίϑν ἀϊβϑρυϊθβ θ6- 
ἔνθοῃ Οἠὐγιδέϊαη, ὀγοέδγοη, ἰπογοΐογα ἐδθ ὑπ οὗ 
ἐδθ ϑρὶγὶξ ταιϑὲ ἀφρποία (ῃ8ῖ ψοἢ (ἢ6 Ρόοββδθ8- 
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ΒΙ0η οὗ 8.6 ἢ στοδί ρῥγν!!αραβ δηᾶ Ὠἰρῇ σΙΗ͂Β οὗ [Π6 
ΡΙ ΓΙ Ἐ ΘΒρθ οι ν Ὀουπά ἰμδπ ἴο οὔβθῦνθ. ἢ6 συν- 
δεσμὸς τῆς εἰρήνης Ἰηα]σαίθ8 {Π6 5π046 1ῃ. ΜΝ ἢ] Οἢ [Π18 τγᾶ8 
ἴο θ6 ἀοῃθ, ΠδηΊ 6 Ύ, Ὀγ {πε ου]ϊναίίοη οὗἉ (δὲ ἈΕΠΕΙΣ 
[Ὁ] τϑροσ, ψ ἢ ϊοἢ ΘΒρΘοΙ ΠΥ μη 8 4}} ἱορείπον ἴῃ 
ὈΠ|Υ. 
Οἰὐξ Δ οἴοιβ ᾿πἰογρσγοῖ {Π6 τοῦ πνεύματος, “" οὗ 

1Π6 δρὲγέἐμαΐ δοάν," Ὠδιηοίγ, (ῃ6 Ολωγοΐ : οἴ αδι8, {Π8 
ἀοοέγῖηθ ἰ1861 οὗ {1πὸ ΟΠυγοῆ. Βυῖ (18 Β66πη8 δ ηά6:- 
ἴῃς ἴοο ἔλγ, δῃά 18 πη ΘΟ ΒΒΆΓΥ ; 8:π66 [1 18 ᾿ΙπΠο]υἀοὰ 
ἴῃ (ἢ6 ἔγβι ἱπιογργοίδιοη. 

γγεί5. ἤθγα δρροβί(οὶ ν οἰῖθβ Ονἱά. Μεὶί. 1, 256. Ὠ15- 
βοοίαίδ ἰος8β σοῃοογαϊ ρᾶοο Ἰραν!ξ. 

4. ἐν σώμα καὶ ἕν Πνεῦμα---ὐμῶν. Κορρα ἰᾶγ8 ἀονῃ 
(ὴ6 ἔΟΙ] ον 88 (Π6 βϑηϊτπηθηΐ σοηϊδιηθα ἴῃ νϑυ. 
4---6. “«“Οπγηΐδ ἰπ το  ρίοπα ΟΠ γιϑι1, αμδπὶ ρῥτοῆϊο- 
ΤΏΪη1, δά βιιἀϊογαπι νοϊ ἰδία 116 σΟΠ ΒΘ 5 ΟΠ Θἢ νοβ8 
σοπογίδηϊιγ. ΝΙΠῚ) δϑί ἴη δὰ δι0ϊ σοηίγαγίυτῃ, η1}}]} 
ᾳυοά βεουπιὶ ρυρηθί. Ομλη68 θυ ηά6π)  δαπ δἴαιϑ Ὠο- 
τηϊηαπι, τηοάο τἰΐζυᾳια δοάθιῃ ΘΟ πλι8, οδηά θη οἰἰ πὶ 
[6] οἰ τδἴθη ΟΠ 68 ΒΡΟΓΘΠΊ.8, ΟἿΓ ἸΡΊΓΟΣ [ἢ ΓΙΧΑ5 Ἵν 6 Γ. 
886: βία] 4 ΔΌΓΙΡΙ Π08 ρα! οιηυτ ἢ 
Ἤως {6 Οοιμπμοπίδζοιβ, 85. υ806], ἀϊῆἔδτ. ϑοιηθ 

σοῃησοῖ [ἢ6 σοηδιίγιοίίοη ἢ (ἢ6 ἰΟγμοῦ ὈΥ 8 εἷς 
τὸ εἶναι. Βυϊΐ (ἢ}18 Β66Π18 ἴ00 ἈΓΡΙΓΑΓΥ, δηἋ 15 ἀοΙ Πρ, 
νἱοἴθηοα ἴο {Π6 56ὴ86.ἁ. ΒΕῸΓ (ἢ6 Αροξβίβ ἤθγθ πθδ 5 
ἴο δηΐοτοα ἢΐ8 ργανίουβ δα ῃογίβιεοη ἴο ὉΠπΠδη: ΠΥ ὮΥ͂ 
δ διριμηθηῦ ἀδγινοα ἔγοηι 1Π6 υηϊγ οὐ ὄνθγγ τϊηρ 
οοηποοίοα νι ἐμοῖς δῆ. [Ὁ 18 ρίαιη (ῃδί- [Π6Γ6 
τοιϑί 6 Βα ρρ!] 164 εἰζῃογ ἔστε, οὗ ἐστι ; δηά σώμα Πορας 
ΠΟ οχρδηδίϊιοη. Οἡ σνεύμα, ἢονονοῦ, (οι θηίδίουβ 
ἌΓΕ Ὠοῖ ἀρτοθά. 1 ἔστι Ὀ6 {ἢ6 οἰ ρ886, 1 βῃου !ά 
{πη Κ, τ ἢ βοηθ δηοϊθηΐ δηα πιοϑί γεοθηΐί (ὐοιηϊηθη- 
ἰΔίογβ, (πδ0 10 ΒΙ5η1ΗΕθβ γε. Βυΐ {Πδη ἐστε, ψΏΘη 
ἐν μορίοις δἱ ἐν πνεῦμα, τηυβὲ 5 ρ, , “γε οὐρὴξ ἰο δ6 
οὗ οπα ποϊηα ;᾿ ψῃιοἢ 8 ἴοο ΑΙΌΙγασυ. [1 οδημοί, 

80 ΤῊ ΘΟΡὮΥΪ. : “Ὥσπερ ἐν τῷ σώματι πνεῦμά ἐστι τὸ πάντα σύνε- 
χον καὶ ἐνοποιοῦν, κἀν διάφορα ὦσι μέλη οὕτω καὶ ἐν τοῖς πιστοῖς τὸ 
ἅγιον» ἐϊνεῦμά ἐστιν, ὅπερ ἐνοποιεῖ πάντας, κᾷν διάφορα ἔχωμεν καὶ 
γένη καὶ τρόπους καὶ ἐπιτηδεύματα᾽ καὶ διὰ τούτου τοῦ ἁγίου Πνεὺ- 
ματος ἔν σῶμα γενόμεθα. 
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{Π6η, Ὀπὲ δΔοςθάδ ἴο {π6 ορίηΐοῃ οὗ τηοϑὲ δπίϊθηΐ δηὰ 
ΘΘΓΙΥ πηοάδγη (Ομ ποηίδίοῦβ, (παΐ ἐστι 15 1Πῃ6 {Γ6 
6] ρ515. Εον διῇ ἰ{ 15 )υ8ὲ δῇϊθγ 'η εἰς Κύριος, ἃς. ; 
δΔηὰ ρεῦθᾶρ8 ἴΠ6 ψογάβ καθὼς---μῶν τὰ ραγθηςμῃοί- 
ΟΔ], δῃὰ σεΐδγ [ὁ 1Π6 συεύμα, ψ|ϊοἢ ΠΟΥ ἐγ ΠΟΥ 
Ρῖονθ, τηυδὲ ἀδποῖς (6 Ππηοίν δρίγἑ. ὙὍῇδ δβθηβθ, 
1Π6η, ΠΥ Ὀ6 {Π8 ΘΧΡΓΟΒ8Β6α : “ανθῇ 85 γ6 ΨΌΓΘ 
οΑ]16ἀ (ΟΥ̓ οπθ ὅϑρῖγι}) ἴο οῇβ ἢορδ6 οἵ {Ππ ὈΪ ββίηρβ οὗ 
(86 Οὐοβροὶ, 88 γϑβυϊ ηρ ἔτοπι γοὺγ οΔ] Πρ." Ἐν 
ἐλπίδι 18 [ἴῸγ εἰς ἐλπίδα, ὈΥ ἃ ΝΕΣΓῪ σοιμῃμηοῃ Ἰαΐοπι. ΝΟΓ 
86 {Π6 ψογάβ τὴς κλήσεως Τεἀυηάδηΐ, 848 ΤΠΘΥ ἃ ΓΘ 
διιρροβοά Ὁγ Κορρθβ. ὙΤἤογα πιᾶὺ ἰηάἀδοὰ βθϑῆ ἤθγα 
ἴο δ6 πο πιρῃίίοη οὗ ({6 ρ᾽ 8 οὗ (6 δρίγιε ; γεῖ {ΠῸ Ὺ 
δΡρϑδγῦ ἴο ὃδ6 ἐπιρίϊοά δῃηὰ 1Ἰηἰδη6 64, δηὰ {Π6Υ 8Γ6 βοὴ 
δἴϊου πιεπέϊοηθά. Μδοίη. [88 {πογεοίογο ψ6}} ρᾶγᾷ- 
Ῥἄγαβοα {π0.8: ““ἼἤοΓΘ 18 οη6 θΟΑῪ ογ Οδυγοῖ ψῃ]οἢ 
σοιῃργοθη48 γου Αἰ], Δηά οἢθ δρίγιι ψῇ οἷν δηϊπγαίο8 
ἰῃαὶ Ὀοάγ Ὀγ [(8 ρ!8. ὙὉὍΠηα ἀγρυϊηθηΐς 8, {παι 41} 
ΟὨ γι βιίδηβ ἤανα (8 βδῖηθ ἤορθ οὗ δοσδρίδησθ δηά 
τοναγά, δηὰ οὐυρὶντ ποῖ ἴο ἐ68ρ|86 οὔθ δηοίμεσ." 80 
Ομγυ8. δηὰ Τπθορῆγ}. ὅθ8 ἃ ἰοπρ' δῃα 806 ποίβ οὗ 
ψμθΥ. 

Ι ψουϊὰ σοπηρᾶγα 8 βίαν βοηςπηθης ἰῃ Ατίβεϊά, 
9, 4, 5391 Β. (πη ἢ͵8 Ογδιίοη περὶ ὁμονοίας) ὑμεῖς τοινῦν 
ὥσπερ ἐλέγχους ταύτας κατὰ τῆς στασέως τὰς ἐπωνυμίας 
ποιουμένοι, κοινὰ μὲν τὰ βουλευτήρια κοίνους δὲ νεὼς καὶ 
τοὺς ἀγώνας, κοινὰ δὲ πανθ᾽ ὡς εἰπεῖν τὰ μέγιστα προσει- 
ρήκατε, ἀῇὰ ἔυτρ. Οτοβδῖ. 1100. νἤῇογε ΕἸδοίγα, 
βροδκίηρ οὗ Οτοβίεβ, Ῥυ]δά 68, δῃὰ Πογβ6] ἢ, βαγ8 : πᾶν 
ὰρ ἕν φίλον τόδε" ΜΏΘΙ6 {Π6 δοβο αϑῦ ραγαρῆγαβθβ ἰΐ 

ἐν σώμα καὶ μία ψυχὴ ἐσμέν. 
δ, 6. εἷς Κύριος---ὐμῖν. ΤῆΘ Αροβί[6, 1 πιδν 6 οὔ- 

ΒογνοΩ, Πρ ὨΙΟΙ ΒΥ 866 Κ8 οὐδ ΘΝΘΓῪ {Πηρ' ἴῃ [ἢ 6 το ]ϊ- 
σίοη ἴῃ Μ ὨΙΟἢ ἴἢ6γα ἰ8 μπὲξψ. [{ 18 Ψ6}} γειηδγκοά ὈγῪ 
᾿ΓΓμδοάοτγεί : Πανταχοῦ τὸ ἐν καὶ εἷς τέθεικεν, εἰς συμ- 
φωνίαν συνάπτων τὴν ἐκκλησίαν ἕνα, φησὶ, Κύριον ἔχο- 
μεν, ἑνὸς βαπτίσματος ἀπηλαύσαμεν, μίαν πίστιν προσε- 
νηνόχαμεν, εἷς ὁ πάντων ἡμῶν Θεὺς καὶ πατήρ᾽ προσήκει 
τοίνυν ὑμᾶς, ας ἀδελφοὺς, τὴν περὶ ἀλλήλους ἔχειν ὁμό- 
γοιαν. [{ 8 ρἰαίῃ {παὺ ἰΠθ ΓΘ ἰβ δὴ 6]}1ρ818 οἵ πάντων. 
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Οη {{ππ πιδδηΐηρ οἵ πίστις ἤεγα {86 γεοδῃξ (οπηπιθῆςς 
ἰαΐογβ ἴοο τ06}]} Γοῆηθ. [{ βθϑηηβ θ6ϑὲ ἴο (86 1{ ἴῃ 18 
Ὀἰαίῃ δηὰ ῃδίμυγαὶ βθῆβ6, οὗ (6 βἰιηρὶα δηὰ ιηάαὰ- 
τηρηΐα! ργίηςΡ] 68 οὗ Ὀ6] 16 ψ 6 ἢ βυβῆοα το ἢϊ δὴν 
οἣθ' ἴον θαρ(ἰϊϑιῃ. ΕΗδηρο {{|| ΑΡοβείβ τη 68 τῃϑηιίοη 
οὗ θαρ(81η." 

6. εἰς Θεὸς καὶ πατὴρ, ““ἴῃδγα ἰ8 ὁπ6 δῃ [Π6 5816 
Οοα δηὰ Ἐδίμογ," ἱ. 6. αοά, νῇῆο 18 γοὺγ Ἐδίμογ. 
ΤΠ6 Θχργαϑϑίοῃϑ ὁ ἐπὶ πάντων διὰ πάντων, Δη( ἐν πάσιν 
816 ἰγεδαίθα Ὀγν Κόορρα 88 ΠΠΘΓΕΙΥ ΒΥποηντηουῦϑ, ἀθηοί- 
1ηρ' (Π6 88π|6 τῆϊῃρ;,, 1. 6. ““ἰο ὙΠοπὶ γοῦ ΟὟἾΘ ΘΥΘΓΥ͂ 
τϊηρ." Βιυιῖ 1 σδῃ Ὥθνϑῦ σθϑβ6 ἴο ῥργοίαϑί ἀρδϊπϑί {Π18 
δίονθη!υ ΨΔΥ οὗ ψγδρρίηρ τρ πηδίίεγβ, ἰηΐο Ψ οὶ ἐῃ 6 
τοορηΐ (ὐοιημπμοηΐδίοῦβ 80 οἔζθη (8]], δηὰ ψ ἢ ϊοἢ 15 {86 
ολαν" ὁχέγοπηιθ ἴο (δὶ οὐ {6 οχοθββίναϊυ πεπιῖθ, πὰ 
8ΟΠΊ ΘΟ 168 (Δη οἰ Ὁ], ἀ 15:1 πο {ἸΟἢ5 ᾿πἴο νος ἢ {Π6 ΘΑΓΙ ΘΕ 
ἸΩΟαοτη (ομμπηθηϊαίοιβ τη. Οἡ (6 86η86 οὗ 186 
ψογάβ ΤΠ6Γ ἤδ8 Ὀθθὴ τποἢ ἀἰδβουβδίοη. Μδηγ οὗ 
{π6 ΕΠ οτβ υπάἀοτβέδηά {ἢ 6 (ἢγ66 οἰδι.868 88 γϑίδγσίηρ 
[ο {π6 ἐΐγθ6 ρεγϑοης οὗ ἐὴθ Τιϊπὶέψ, ἐπὶ πάντων Ὠανίη 
γοϑρεοῖ ἰο {π6 ΕΔΙΠΟΓ ; διὰ πάντων, ἴο {Π|6 δοη; 8δῃ 
ἐν τάσιν, ἴο (6 Ηοὶγ ϑριγιί. Βιυιΐῖ {118 88 ΒΕ 
δΔαορίοα Ὀγ ἔδιν τῃηοάθγῃϑ; ὯοΓ ἦο 1 866 ον 1 οδ8ῃ 
6 δά! θά, ἃ8 ἰΐ 158. ΠΙΔ]6 το δοσίουβϑ ορ]εοίίοηβ. ἢ 
δῦτρα ἢ ΟΠ γγβοβί., ΤὨθορῆν]., 8η4, οὗ {886 πιο- 
ἄδγηβ, τοί. δηὰ ὙΥΌΥ, (Πδι (Π6 ΓΘ 15 πὸ σείθγθησθ 

ἘΞ ἴῃ τ 8 δεῆβε 1ἴ ϑϑεβ ἴῶ ἴδνα Ὀδθὴ ἰακϑ ὃγ ΥΠΙΌΥ, το δδ8 
{ι6 ΤοἸ]]οννίης 0}]6 δπποίαιίου. “1 ἰδ ρα ΠΥ δϑϑουίθ ἴῃ ἴμΠ6 ΗΟΪΥΚ 
ϑογίρί 8, [πὶ ΤΠ ΓΘ 8 ὉΠ6 οοηέπιοπ ζαϊἦ, Τιϊ. 1, δα. οὨδ ἐΐζε ργε- 
εἰομ [αϊὰ, ὁ, Ῥεῖ, 1, 1. οἵ 41} (ἢαιϊ Ὀδαν {86 Ὠδη)6 οὗ (γί ϑιίβηθ, Απ 
τπὶΐν οἱ [αἰ μι, δηὰ ο ἐἠς Κηποιοίεαρε 9} ἐδλε ἐοη 56 Οοά, ἴο πο να 
τηυϑῖ 4}} αγγίνεα, Ερῇ. 4, 135. Α.8 δὶ ἢ οὔδθ ἀεϊϊνεγοα ἴο 1η6 δαί» 
δυάε 8, ἴον ννῖοῖ ννα πριιδῖ δέγὶῦα εαγηεεῖίῳ, Δηὰ ἰπ νυν ἢ γα τηυβῖ 
διεϊίά Ὡ}Ρ οιγεεῖυοε ; ἃ [αἰτἢ οὗ ἴ[π6 Θοδρεῖ, [Ὁ νυπίοῃ ννῈ ἃγὰ ὀχῃοσίοὰ 
ἐο εοὐπίεπα αἬ εὐἰξῆ οπθ «οἱ, ῬΏΜ. 1, 47. Βυῖ ναΐα ἰδ ΠεΓα [06 
ἱπέεγεηεε οὗ (6 Ῥαρίϑῖ8, (μαι ἑλὲς πο Καϊἐὴ πειιεῖ δὸ εἰἰὴεν ἐλεῦσ᾽ε, απά 
ἐἠφι τοε οαπηοὲ δὲ εαὐεὰ ιοἰέδομὲ ἱξ ; ΟΥ οἱτ᾽Σ, απὰ ἰἤδη ἐπεῃ οαπποὲ δά 
δαυεὰ ; ἴον (ἢ)]18 οπὲ ζαϊέδ, ἰηΐο νυ ἢ 41} ΟΠ νἸϑιΐδη8 σεῦ ὈδρίϊΖζεί, 
εοηίαΐηδ οί δος ἢ ἀοοίτ 68 ἐπ νυν δῖε πον ΟἿ Υ ἔγοπτ τ18, ΠΟΥ να 
ἔτοτω ἴβεπι, Ὀυζ ΟὨΪΥ δα 4ροείίε᾽ ἐ (γεοί, νὨϊεΐ 6 τι ῆο0}6 ΟΠυΓοἢ οὗ 
ΟἸσίοι ἔοσ θην οεῃεγῖο8 τοοοϊνθα δϑ ἃ μεγίδοι δγοεῖθῃ οὗ 81} (Ὠΐπρα 
ὨΘΟΘ583 ἾΪν ἴο ὃ6 ὑφ]ενεα ἰη- ογεσ ἰο δαϊνβιίοι." 
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(0 Οοὐ {δ ὅοηῃ. ὋὉ ἐχὶ πάντων τὲ (ποίνἢ- 
βδηδίηρ νἱιαΐ βοιια γεοθης (ομπηθηἰδίουῦβ 580} πη ῃ, 
Ηοσ, νῆο 18 ονϑσ, δῦσνοθ, γι ΐθβ οὐδὺ 8]]. ΟΥΓ ἄἀοο85 
1Π6 ἐν πᾶσιν βρη (48 ΚΟρρα δχρἰδἰη8), ““φὰϊ οἵηηϊ- 
θυ5 δάἀεϑί [ογίιηβο ἰρβογι πὶ δυσίοῦ πηοάἀογαίογαυο :᾿Ὁἢ 
ἴον ἐπαέ 15. σοηίδϊηρά ἴῃ διὰ πάντων, ΜὨϊσὮ, 88 μου. 
ἀογοῖ δηα ὙΥΒΙΌΥ τὶ ρμυν οῦβογνο, ἱπιρογίβ, “ς Υ ἢ 18 
Ῥτονιἄθηςθ." ἽἼ8ε6 ἐν πᾶσι, 1 ἀρτο6 ψ! ἢ [ῃ6 δητθπξ 
βηα πηοάσγη (οιϊηιηδηίδίογβ, τι181 ΒΡ Ἤν, “18 1 41} 
Ὁγ 18. δρὶ 1. ὙΠεοάογεϊ Ἀγ ΘΗ͂Υ ἀπ ὺ]Ὺ Θχρ δ᾽ η8 
(ἢ: Τὸ μέντοι ὀπὶ πάντας τὴν δεσποτείαν σημαίνει, τὸ 
δὲ διὰ πάντων τὴν προνοίαν, τὸ δὲ γε ἐν πᾶσι τὴν ἐνοίκησιν. 

Εὸν ἃ ϑυῇοίθηΐ ἀηϑνοῦ (0 (ἢ6 δοοίηϊδηῃ ρογνογϑίοπ 
οὔ (Π6 ὁ ὧν ἐπὶ πάντων, 866 {Π6 4016 ποία οὗ Υ̓ΒΙΌΥ. 
ΤΠ δηζίθηῖ (ὐοπηπηθηΐδίογβ ἃΓ6 Δριθοα, {Πδϊ ἐπὶ ἰ5 [0 
ἐπάνω. [ΐῖ τηυβῖ ᾿προγῖ αηϊνοῦβαὶ ἀοιπίπίοη οὐογ 4}} 
ῬΘΙΓβοηβ δηὰ Ἂΐϊηρθ. [ζ 18 βἰηρυ αν {παι ἐς Οὐοαν- 
τη θηϊδίοῦβ 8ποιιϊα ποί ανεα οεἰϊαα {Π6 οοἰοὈταίοα ρΡ85- 
δ8ρ6 οἵ οῃι. 9, ὅ. ὁ ὧν ἐπὶ πάντων Θεὸς" ἢγϑι Δρρ θά 
ἴο αοά {πε Βαίδογ, θυΐ {ἤθη Ὡρρ] 64 το αοἀά [ἢ ϑοη. 
. ἢ. ἑνὶ δὲ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον 
τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ. 'ΓὮΙ5 15 Ἰηϊοηἀρα ἴο ἡροῖ 8ῃ 
ΟὈ]δοιοη, παιμοῖγ, [ἢδὶ {πο γο ἅγὰ αἀἰβδγθηὶ ρἹβ οὗἁ 
{πη6 Ηοὶγ δρίγις τῇ αἰβδγθηῦ Ρϑγβοηβ;; [0 βοπῖδ {Π6 
βτθδαίοσ, (ὁ οἴδοσβ. (ἢ6 ἰθβϑβοὺ, ψῇῃοῖ, ιἰ 866 η)5, δὰ 
βαοπογαίθα θῆνυ. 70 {[λ]ῖ8 {06 ΔΗΒΜΟΙ ἴ85, {Πα οπ 
δδοἢ (Π6 ρἸΕ ννὰ5 σοηΐεδγγοα 858 (ἢ 6 Εἰνογ τηθδϑυγαά ἐ 
συ; 4. ἀ. “ δῖηςθ, (μαγϑέογ, Ὁ ἰβ ἃ σύ, δηὰ ποῖ ἃ 
ἀοδέ, γα οὐρσιιῦ ἴο γοϑὶ οοπίθηϊ, δῃά ποῖ 6 ἴοο 
ΔΏΧΙΟΙ 8 ἃ8 ἴο 16 τισαδγο ΜὨϊΟἢ Οοα παῖ ἀδίογ- 
τηϊηθα. ον 1 οὐ Παῖῃ ἄοηπα (8, ἢ6 αίῃ ἄοῃο 8}} 
{Ὠϊηρβ ῬΓΟΠΈΔΌΪΥ ἴῸγ γου. ΓΠυ5 [Π6 πϑοοδδατῳ (ὨϊηρΞ 
ψὶτῆουΣ ψὨϊοῆ ὯῸ οη6 σδῇ 6 ἃ (ει βϑίίδη, ἀγα οοηι- 
τοπ. Δῃὰά 1 β8ιοἢ ἃ οὴβ δαί γπογο, ρτίανα ποῖ, 
βίης 6 {ἢ6 ργοδίογ 15 Π6 Ιδθουγ 6 Ψ1}} πᾶν ἴο αηάοτ- 
50." ὙΤῆδ ΑΡοβίῖο, 1 τηδυ θὲ οδβογνβᾶ, ἄοββ ποί βἅνγ, 
“ὁ πηΐο {Π6 πιθᾶϑιγα οὗ (1ἢ,᾿ 1651 6 βῃου]ά ἀϊδχυβὶ 
ἐπ ο86 ὑπαΐ ᾿ιαα ἐ695, θαΐ, ἸΏ ογάδν ἴο 8ἰἰθποα 411 οἷα- 
ΤΆΟΟΥ, “δ 6 Ψ1] οὗὁἩ τπ6 Οἴνεγ." (Ομγγυβοβί. δηά 
ΤΏΘΟΡὮΥ].) Απᾶ πραεν ὙΠ 6 84π|6 νίδνν ἰ8 ἰδ θη ὈῪ 
Κορρο. β 
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7. ἡ χάρις 15 ἴον τὸ χάρισμα, ἀΠἃ 866 Π1|8 [0 τοΐδι ἴο 
(06 ψογάβ ἱπηπηοάϊαίον ργεσθαϊηρ, ὁ ἐν πᾶσιν ὑμῖν, 
οὗ ἅΓ6 ΟΥ̓ δ] πηοϑὶ δῖ] (οιηπρηίδίοιβ δαπη δα (ο 
ἢδνα τοϑροοῖ (ο (ἢ Ηοίῳ δὶ γι. 

8. ΤΠ6 Αροβιὶϊδ πον Ῥγοσθθᾶβ, ὈΥ δὴ διρυιηθης 
1 Κοη ἴγοιῃ ῥ- 68, 19. ἴο ῥῆονα ψῆδέ 6 δά ἰαἱά 
ἄονῃ δἵ νοσ. 7., ““" ται .6818 (ἢ6 Νήοββιδῃ 158 ἢ ἰο 
ὙΠ οπῚ ΟΠ ΓΙβιΔ 8 οὐα (6 χαρίσματα τοῦ πνεύματος 
ἁγίους ΤὮδ 8ὰπ| οὗὨ (Π6 διρυϊηρης 5 (8. ““ [ἡ (ἢς 
δον βδογοὰ Ὀοοκβ δοη]6 ΟἿΘ 18 βδϊἃ ἴο. ἢδνθ 
ϑοοη θά ὕὑρ υηΐο ἤράνροη, δηὰ ἔγοπι ἰῃθηςθ ἴο ἢᾶνα 
ἀἰβιγθυίεα ρηβ αηῖο ποῦ. Βιΐ βίηοβ σοά ἠϊπιβοίῇ 
οαηῃποί Ρ6 884 ἰο ἢανο δϑοθηδοά ιτἴο ἤδανθη, ἰῃ88- 
τηυοἢ 88 ἢ6 δἰ ψδΥ8 18 12. πδᾶνϑῃ, δῃά πνεῖ ἀθβοθηάδά 
ἔγοιῃ 1ἴ, 16 Ῥγορῃοί τιϑῦ ὨΘΟΘββαυ  ἤανα Πδἀ ἴῃ 
τη ἃ βοῖη6 ΟΘ΄ Ῥϑγβοη, Ἧῆο, δίϊοσ ΒΒ δα ἀδβοθηάδά 
ἵγο) βοανθὴ [0 θαγίϊ, δϊογνναγάβ δϑοθηάἀθα ἔγοια 
{Πποῆς6 υηἰο ἤρανθῆῃ. Αῃηάᾶ δα οδὴ ὃδ ο οἴΐοῦ (ἤδη 
“6518 [πΠ6 Μοβϑίδῆ, ψο γα Κποῖν ἰο αν ἀδϑοθηδρὰ 
ἔγουι δηά δρδὶῃ δβοθηάθα ἰο πϑανϑη." Τῆδ ἀγρυϊηθης 
Ργοσθθάβ οἡ [686 ἔνγο γΘΆ8ΟΏ8 : 1. (πδὶ (Δοα ἢἸΠ]86 1 
σδηηοῖ ῬγοροεΪΐυ μα βα1ἀ ἰο αν ἀδβοθηαβα ἴγομι ἢδα- 

, θη; 2. {πΠδΐ τὸ ὕψος ἢ τΠ6 ῬΒδ πὶ 15 ἰο ὕ6 1πίθτργοιθά 
οἵ μδανεβῆ; δηᾶ δόματα δοθέντα τοῖς ἀνθρώποις οὗ [86 
δἰϊ5 οὔτ Ηοὶγ ϑρίγιῖ. (Κορρϑ.) 

Αἱ λέγει ταυϑὲ 06 ΒΌΡ}]16α γραφὴ ; οὗ νοΐ 6111 815 
γνεῖβ. δάάἀυςσοβ Ἵχδιηρὶθϑ ἔγομι ὅ, 14. 1 (ον. 6, 16. 
“δπ)68 4, 6. 1 Μαος. 7, 16. Ῥμῆο ἀς Ορι, Μυμπάὶ, 
Ρ. 87. μετὰ δὲ ταῦτα φησιν, Ὁ. 86, 9. φησὶν οὖν. Τἢθ 
Ιὸ τἸη8ι ποῖ Ὀ6 ρῥΓδβϑβθά ὕὑροῇῦ. Ἦργε ἴἢ6 σγϑοθηΐ 

Ἑοτγοῖρῃη (οτηθηίδίογβ, ἤονανοῦ, ταϊδα σοὶ αἰ ῇ- 
οὐ] 165. οβθημῃ. πηϑίηΐαῖη8 {Π8ὶ (ἢ6 ῥα] ΠῚ ἢδ8 Π0 
γοίθγθησα ἰο (ἢ6 Μοββϑίδῆ. 1 πϑϑᾶ ποῖ ϑηΐϑγ 1ηἴο 8]] 
1861 Ἰοηρ-νΜ]ηἀ6α ἀἸβου δι οη8 δηῃά ἰογίιουϑ πε ων νὰ 
[0η8. [{ ΤἸΏΔΥ Ρ6 βιΠοϊθηΐ ἰο 8ᾶὺ, (δὲ ἰπουρ {86 
Ῥ8Δ1πὶ ΙΏΔΥ ποί, ἴῃ 18 ογίσίπαὶ δηὰ »γίπιανῦψ Β6ΏΒΘ, 
ᾶνα γτοΐργθησα ἰο (ἢ6 Μαοβϑβίδῃ, γϑί 1 ἃ δοοοπάατῳ 
δ ηψείἑοαΐ Οα 1 Ὥλγ. Απά (ἢς ὅθνν8, 1 56 6118, 
αν δἰννγβ ἱηιογργοίθα ρματγέ οὗ τμ18 Ῥβαίῃ οὗ (ἢ6 
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Μεββίδῃ." [[{{πΠ|5 6 ποὶ δά 64, 1ἃ τηυδὲ Ὀ6 σοῃ- 
βἰἀδγθά 88 83η σοοσοπιοάαίίζοι οὗ 1}}18 ρατί οἵ [ἢ 6 Ῥ58] πὶ 
ἴο {Π6 Ῥγββθηΐ ρυγροβο. 

Βείψεθη [Π6 ψογάβ8 οἵ {6 Αροϑβι]θ δῃὰ (6 ννογάς 
οὔ τΠα οτἱρίηδὶ (ἤθγΘ 18 ἃ ϑιισηῦ ἀἸἰβογθρᾶηοῦ. Τδ6 
οἰδυβ8ε 15 τη ἀθγε ὃν ἴπ6 Αροβίίθβ, “τποι Παβὲ τὸ- 
ςοἰνοά ρἱῆδβ ἔογ πηϑῇ ;" δυὲ (6 ΗρΌτγρνν 8ἰρῃηῆοδ, 
“(ποὺ ᾿αδὲ τΔκοη." ὨὃὉγ. Ηδιίηηι. τραηβἰδίθβ {{|6 
ἔδωκε ““ ἣθ Γαςοῖνοί ρ᾽δβ ἴο σίνα ἴο πιϑη ; ψ οὶ νοῦ- 
βίοῃ, ἐπουρὶι ορ]οοίοα ἴο Ὀγ 1.6 (Ιοσο, μ88 θθθῇ ἀὯ6- 
δπάθαὰ Ὀγ ὙΥΒΙΓΌΥ (866 ἢ 8 ποῖθ), δη4α 86 6π|8 0 Ὁ6 
ΔρΡρτονοά οἵ ὈΥῪ Κορρε. [ΐ τᾶν θ6 βυ!ο! θη (0 γεΐδγ 
1|16 γοδάοσ ἰο (ἢ οορίουβ ποίθβ οὗ Μδοκη.: δηᾶὰ1 
Ψ1 οηἱγ οὔβεγνο, ἰἢδιὶ ΤΠΘορὮγν]. (ἤοαι (ἸΒγυβοϑβί.) 
ἰουςσἢ 68 οἡ {Π6 ἀἰβογαρδηοῦ (5: Καὶ μὴν ὁ προφήτης, 
ἔλαβές, φησι, δόματα" ταυτὸν δὲ ἐστι" διδοὺς γὰρ ὁ Θεὸς 
τὰ χαρίσματα, ἀντιλαμβάνει τὴν διακονίαν" ὁ γὰρ λαβὼν 
χάρισμα, διὰ τὸ ἐνεργεῖν τι καὶ κοπιᾷν λαμθάνει. 

8. ἠχμαλώτευσεν αἰχμαλωσίαν, ““Ὧδ ᾿48 (Δ ΚΕῺ δηά 
Ιοὰ σδρίϊνο," ἄς. Αἰχμαλωσία 18 866 [ΓΕ4ΌΘΏΙΥ ἴῃ 
(Ὧ6 ΟΙά Ταβίδιηθηξ (48 Νιι. 921, 2. 81,12 δε 19. 
ΡῬᾳ. 68, 190. 2 (Ὥτοη. 28, δ, 11 ἃ 1δ., ἀῃὰ οὐδοῦ ρᾶ89- 
ϑᾶβο8, ΠΟΙ ΤΠΔῪ ὃ Β66ὴ ἴῃ δοιίουβ. [.6χ.), διά 
βοῃῃθί μη ἰη (ἢ6 ΝΕ ; 88 ρος. 18,10. εἰ τι; αἰχ- 

ἈΞ 8 νν6 }} οὐβογνοά Ὦγ ομρε : “(οηῇάἊεηάυμ 6586 δυυΐϊ για 
δλρ᾽ οη[ἷ εἰ ἀἰνίπεβ Αροβίοὶ! δυςιογ(δἴὶ :- δα πὶ ΠΟ ὑϑύγιτη ἔπ ἶθδα ἰοοῸ 
δος, πἰδὲ ε)ω2 (6 Μεεεϊ4, Ἀμμ διε ἐπ οαἷοε ἀδοεηξη, ἱπίεγρμτγείαίίοποιι 
42ὁ ἐεπίροτα πίον «΄αάκξοε τεςορίαπι εἰ Ῥγοναίαπι [εἴ286 Ὀδὴ6 ᾿ηι6]}]ες - 
[κ86 1) 

ι. 

1 80 Ὠοΐάν. : “1 σδηηοίῖ υπάογία κα ἰο ργονα [παῖ {{π6 ραϑεαρὲ ἴκγε 
τοξτγγεὰ ἴο ͵58, δί ΓΟ ὀροακίηρ, 8 φγεαϊοίϊοη οὐ (Οἠὐτὶχἐ᾽ε ἀεοεξηςὶοι, 
δηὦ οἵ ἢίδ ε᾿οααΐπρ ον ἴΠπ6 οἰ θ ἀπά ζγδοεβ οὗ {π6 ϑρίγιι. πε 
Ρεα]αγίοῖ, οεἰδυτγαιίηρ' ἃ ἰδί6 ν]οίυγγ, ρὍε8 80 Κ ἷπ γαρίυγουβ πιδαϊτ8- 
το ἴο Οὐά᾽ δ νἱοίογγ οὐδοῦ ἴδ Εμνμιίδηδ, δῃὰ ἴῃ 8μ0}}5 νυΐ[ἢ νυ δος 
6 δηγίςποά ἴῃ [δϑγθ 68, ὑπργαιοα! δηὰ τεῦ] ουβ 85 {ΠΟΥ δά 
Ὅεδη, δπὰ ἢγ νη ϊο ἢ 6 μτγοραγεά ἴοσγ Ὠἰτηφεϊ πε {πὸ οοῦγθεα οὗ ἐδ 
Ῥιονίάεηοςε ἃ. ἀνε! ]ΐηρ; δηιοῦρ ἴπθαι; ἔογ {π6 ἰ[ἈΘΘΡΩΔΟΪῈ πῶ δ 
Ῥεϊποῖ ρα  γ νυνὶ ἢ ἐΠοδ6 δροὶ 8. Απὰ ἴἢ6 Αροβιὶα Ὀοαυϊὶ Δ} γ δοοοι- 
Ταοάαϊεβ {π6 τνογάβ8 ἴο ἴῃς {εἰ απρὶϊ οὗ Δη δϑοειμάϊηρ ϑανίουν, δὴ ἴὸ 
[6 τογαὶ ἀοῃαίίναε οὗ τῃ6 ϑριγί ; ν εν πα δῃεὰά ον οὐ δ 
Οδυγοῖν, ἰπίο το ἢ ΤΏΔΩΥ τνῆο δά οὔσε Ὀεοῆ τουϑ ἰοῦ 5 τγεσε δὴ» 
τοἰττοὰ, δορὰ τ ΠΟΓΕΌΥ ἰΐ ννβδ θιιεὰ (ὁ θὲ μὶ9 Ἠδυ αι οη," 
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.«μαλῳσίᾳαν συνάγει. ΓἼΊα 56η56, Ββονψανογ, ον ἴο 
οὐδ Κορ 1ῃ νίαν 15 (ἢ6 δεαέθη δηϑπεσιψ ἐΐπι5 ἰοα οσαρέϊυο ; 

8η4 ἤογο {βογὸ χῃυδί, δοσογάϊηρ ἰο {86 δοσοιηπιοάδ- 
τίου, 6 τηϑδηΐ 81} 6 δπθολθϑ οὗ {Π6 (γι βιδη ΓΆ1Π}, 
᾿θοῖι τηθῃ δηα ἀβθιβοηβ, δηὰ ῥϑυῇδρ8 αἶ80 (48 [.6 8ῃ- 
«Ιρη 8, δηαὰ ΠΆΠΥ πιοάθιγῃβ, ἃ8 Π)οἀΓ., ΒῈρΡοβ6) ἃ]} 
ἐδίπρο ἰῃδὶ ΘΙ δάνογβα ίο {ῃ6 (ἀοβρεῖ, 85 βίη, {Π6 
ΟΠ] 4, δὰ ἀθαῖμ, ψϊο ἅγα οἴἴδβῃ ρειγβοῃιῆρά. 
Π)οάάν. νοι] μηἀογβίδηά ᾿γ αἰχμαλωσίαν {πΠ086 Ψ ΠΟ 
οὗ ΘΟὨΩΏΘΤΟΥΣ ΔΩ ΟΡΡΓΕδδΟΥΣ ΓΘ πηδάθ οαρέϊυος." 
Βαϊ {818 βθϑηβ ἴοο Ὠδγβὰ : δηἀ [ἢ πηοάδ οὗ ἱπίεγργο- 
το ἃθονα δαορίοα βδϑιηβ ργοίθγδὈ 6. 
. Ἀ{Ὸ|185 ΨΜ6]1] οὐβογνθά Ὁγ Π)οάάν,, (Πα (Ὠγιϑὲ τῖρὺϊ 
Ῥοθί δ ΠΥ Ὀ6 βαϊὰ ἐο ἰδαά ταρέϊυϊέψ οσαμέϊυο, Μ ΏΘΏ 6 
ἀτίαπηρ δ  ονοῖ ἔποβα ἐμαΐ ΠΔα βαθάιιά [115 ΡΕΟρΙε, 

᾿ 8η4 δοαυϊτεά βποἢ ἃ ΡΟΥΘΓ Ον Γ {Ππ6 1 ΓΏΔ] βρὲ Γ (8 
Β ἃ ΠΟΠΩΌΘΙΟΓ [88 ΟΥ̓ΘΙ ἃ σδρίίνα ἰμὰΐ ἢ6 αγδρΒ δ 
ὮἷΒ ομδγιοί ψ 6618. 

9, 10. Εἔτοιῃ τῇ ραϑδαρα 1.8. ὑγουρῶϊ ἔογναγά {Π|6 
Αροϑίϊα ον ἀτανβ ἃπ διριμπθηΐ ἴο ῥγονα ἰδὲ η0 
ὉΠ6 686 15 ἴο 6 ιπάἀρτιϑίοοθα ἴῃ (ῃδι. Ια. Ὀυΐ (ἢ 6 
“Μεββίδῃ. (Κορρϑ.) 
. ΤΏΡ νΘΓΒ68 ἃγο, ὈΥ ΚΟΡΡΘ, [ἢγονῃ ἰηΐο ἃ ραΐθη- 
ἢ 6519; 88 [85 Ὀθθῇ αἷἰ8οὸ ἀοπθ ὈΥ, οὐγ ΕὩρ] 5ἢ ̓ Γσδηβ- 
ἰαζοτβ. Τῇ ψοσγὰβ δΥ 6 γϑηάθγεα: “" Βιιΐ {ἢ}]8 
ἀνέβη. νι ναῖ 15 1ἃ οαἰουϊαίθα ἴο ργονα (566 ὙΥ̓ 10 γ) 
Βμὲ {πδὶ Βα 84 ἢτβί ἀεδοοπάρφαά ἰο [ππ6 Ἰονοσ ραγίβ οὗ 
(86 φασι! Οἱ ἐδ τἡρδηΐϊηρ; οἵ τὰ κατώτερα μέρη τῆς 
γῆς, Οοπμϑηίϊδίοσβ δᾶνα Ὀθοὴ τμοἷϊ αἰν! ἀφ ἴῃ ορί- 
Ὠϊοη. δοίη δϑίϊθηΐ δῃα δαγὶγ πιοάθγῃ οἤδϑϑ ἰοοΚ 1ΐ 
4ἀ)ο παροτγί ῃ4ὲ Ομγίβὲ ψϑηΐ ἀονη ἰηΐο ἢ611. Βιΐ (48 
Ποοάάν. οὔβογνθβ) Βρ. Ῥϑάγϑοῃ, οἱ (ἢ Ὀγορά, ῥ. 2290., 
᾿ὰ9 Βῃόψῃ Ποὺ ΝΟΥ ῬΓΘΟΔΙΙΟΟΒΙΥ [815 15 υγρδα ἃ8 ἃ 
φιροῦ οἵ ἐμαὶ ορίηΐοῦ. ΑἸ] {πε :πηοβὲ )υἀϊοϊουβ Οριη- 
τηθηϊδίογβ, ὈοΓἢ ἀποϊθηϊ δηά τηοάσγῃ, δάορί Ομ 6 ΟΓ 
οἴποσ οὗ {Π6 ἵνο Το] οψίηρ ἱπίαγργοίδιοἢ8. ϑοιηθ 
“ (Π86 τὰ κατῴτερα μέρη υῃάεοτβίαπά {π6 ργαῦθ, 

αἄε5. Απά [Π]8 ἱπίογργοίδειοη, ψ ῃιοἢ 18 ϑαρροτίοα 
ὃν πιοβί δηιθηΐ δηᾶ τηοαἀογὴ (Ομ ποηἰβίοΓϑ, 15 ΠΟ ἢ 
σουπίθηδηςδα ὈΥ (8 888 ἰἸοαθηα!, Ἐὸγ (ἢδί 8] Ἡ!- 

ΥΟΙ,. ΥἹΙ, Φᾳ 
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Ποαδίίοη 18 ποῖ ὑπγθαυ ΠΕΪγ ἐουπά ἴῃ {π6 ΟἹὰ Ταβίδ- 
τποηΐ ; 88 ΡΒ. 68, 10. “τἢο86 {πὶ 866 Κ ΤΥ 8011 [ο 

 (ἰαβέγου 18 83}.4}} ρὸ ἰηίο [6 ἔοευο)" ρατέα οὗ (6 ΘΑΓΙ ἢ." 
ΕΖ. 26, 10. 82,18. Απά Κορρε πηδἰηίδίηβ [Πδὲ 118 
15 ποὲ (88 βοὴθδ ἤᾶνα 5:ρροβ6 4) δἱ νδγίδηςς ψηἢ (ἢ 6 
σουγβα οὗ διρυπιοηίδιοη ρυγβυοὰ ὈΥ {π6 ΑΡΟΒΕΪΘ :᾿ 
80 {πδ΄ χα ΟἸΪΥ Ὀθᾶγ ἰπ τηϊη (Πδὶ ἴῃ κατέβη ἴΠ6ΓΘ 15 
ποῖ ἃ ποίίοη οἵ αν ἀεβοθηΐ, Ρυϊ οὗ ἃ ἀδβοθηΐ ἔγοπηι 
Ἠδαυθη : δῃᾶ, μα δά 8, 1 15 ϑυρρογίοα θγ 16 πηοά 68 
οὗἁὨ {πίπκίηρ, δη4 Βροαϊκιίης ῃγανδίοηΐ ἴῃ (δὶ ἀρσα. Ὁ 
Μ ὨΙσἢ [Π6 τηδηβίοηβ, υοϊἢ οὗ ἀσπιοῦβ δηά {6 ἀρϑδά, 
ψόγο μἰδοθὰ υηᾶἄοσ στουηά. Απά 6 γοϊεγβ ἴο ῬΏ1]ο. 
4, 20., Δη4 1 Ῥεί. 8,10. Τῆιι5 τἢ6 βθῆη86 Ὑ1} Ὀ6: 
““ἢ6 ἀδβορηάοά ἔτοπι Ηδανθϑη 1πἴο {{| ᾿ππτοϑί ΓΟ Θ 5568 
οὔτ δαγί ἢ." Βα 1 ἀο ποῖ σοιρτγο!δηά (πὲ ἤεαυεη 
Δη {πΠ6 σγαυθ σδῃ ΨΜ6]1 6 ορροβθά ἴο βοῇ οἰδοτζ. 
τῃογοίυγο δοσθάθ ἰοὸ (ἢ6 Ὁρίπίοη οὗἁὨ τὩ8ΔΥ δα ποηΐ 
τηοάδγῃ (οπιαγχοηίδίοΓβ, (Πδἰ τὰ κατώτερα τῆς γῆς ([οΓ 
μέρη ἰδ οπγἰ6α ἴῃ την ΜΆ8., δηἀ ἀρρβᾶγβ ἴο θ6 ἃ 
[ΘΓ ρ]085) δΙρ: 68 (6 δαγέλ ἰἐδοίί, τῆς γῆς Ὀείηρσ 
(48 15 οἴη {6 σδϑδα νἱ ἢ Οηϊῖνοϑ τη (ἢ6 Η 6] 6 η15- 
ιἰοαὶ 8{γ16) υβοά οχοροέϊοαίίψ,, “ῆ“ τ1΄ῃ6 ἴονεγ ῥϑγίβ, 
Ὡδιηοἷν, (Π6 Θαγίἢ.᾽ που [Π6 κατώτερα ΜΗ] Ὀ6 [ῸΓ 
[Π6 Ροβίνο τὰ κάτω, βδϊ]ὰ 88 Ορροβοά ἴο ἀεαυθη, ψ Ὠϊοῇ 
γγᾺ8 Ἰιι58ὲ οΔΠ|6 ὕψος. Τῆμυ8 [Π6 ΘΧΡΎθββϑίοη κατα- 
βαίνω εἰς τὰ κατώτερα ΝῚ}] ἀδηοία (Π6 Ἰησαγηδίίου οὔ 
ΟὨγίβί, [15 ἴδ οα ραγίἢ, ἢἷ8 ἀθαῖῃ, θυγιαὶ, δηα γϑϑβιιγ- 
τοοίοη ; δηᾷ {ἢπ18 [Π18 Ἰη ογργοίδ!9η τηῪ Ὀ6 5814 [0 
οοπιργοἠεπά τ 6 ἢγβϑί-τηθηςοηθα οἤθ8. ὅθε 18. 42, 
925., ψ Ὠϊοῖ ρϑββαρθ, Πούνανογ, 185 τπουρς ὈγῪ Κορρθ 
ηοΐῖ αὐ ἰο {πΠ6 ρΡυγροβθ. Βυΐ [18 οὐ)θοίοη8 ἢδνθ 
Ὀδθη ΜῸ}} δηβιννογοα Ὀγ Εοβθηπι. 

10. ὁ καταβὰς, αὐτὸς, ἐστι καὶ ὁ ἀναβὰς ὑπεράνω πάν- 
τῶν τῶν οὐρανῶν. Τῇ Β6η86 15 8414, ὈγΥ Ιϊοθθημι., ἰο 
θὰ οἰἴπογ, ““ Ιάθῃ Ψ96808 γος δὰ σοι] Βιι τ τ ὉΠ], 
αυἱ 6ο ἀδβογίο ἴῃ (θγγ8 ὨιιΠ1}}}8 ἔποσγαΐ ; οὐ, “" 1άοπιὶ 
οϑὲ δά βυϊητηδη αἰρηϊδίθηι ονοθοΐι8, 401 δηΐοδ 86 δὰ 

ἘᾺΑ νογ Ἔχϑοῦγ ΔΗΘΜΘΓ ΩΡ; ἰ0 ΟἿΓ ἀδαθεη, νν οἴ ἰδ (ἢς ραβδὶ μδγ- 
εἰοΐρ!ε ἔγοια (6 Αηρ;. ϑ8χ. νογὺ πεδγρβῃ, ἰ9 γαϊδε. Αῃά 80 Σύξτι δῃὰ 
ἴῃς Βοοῖ 5} ἐμέ, ἐδε ἐὺ, ἴτοιι (ἢ6 Αηρ. 86χ. εἰμδὴ. 
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δαρυΐξογὶ δάδθο πυ ]Π]ἀΐθπη ἀδιηϊβογαί." ὙὉΥΏΠΌΥ ΨΘΡΥ 
Ψ61|1 ρδιδρῇγαβοθ ἴππ18: “ Ηδ (πὶ ἀοβοθπαθα ({πι8 
Ἰηἴο {Π6 ΙΟΘΓ Ρδγῖίβ οὐ {π6 βαγί} ἰβ 1Π6 βᾶπ|6 Ψῃ0Ὸ 
(Δἴἶου [118 ΓΟΒΌΓΓΘΟΙ ΟΠ) δϑοθπάθα ὑρ ἔϑγ ἀὔονε Ἁἃ]]} 
᾿ιϑανθῇβ, δας 6 ταἰσῆι 411 4}} {πΐηρϑ ψ ἢ ἢΪ5 ρΊ 8, 
ἈΟσΟΓΙηρ ἴο ἢ18 ῥγοηλίβθ, ἰῃδι ἤθη ἢ Ψψ85 δβοδιἀθά 
6 ψουἹὰ βεπὰ τἢ6 δρίγις ὑροῦ ἢ 8 ΑΡροβί!68 δηὰ 
Πῖ5ο ρ|68. 29. 14, 17. 1δ, 26. 16, 7. [λικὲ 424,49.᾽ 

ΤὨδ βίγοηρ, Θχργθδβίοῃ ὑπεράνω πάντων τῶν οὐρανῶν 
18 Μ6Ὶ] 1 8ἰγαῖοὰ, ὉγῪ ΒΥ, ἴσοι Ηοὺ. 7, 46. 
“δε Ροΐηρ 2866 Πἰρίιον [ἢδὴ {π6 ῃρᾶνθηβ." ΡΒ. 8, 
1. ““Βδῖἢ βοὲ (ἢν ρίογσυ δῦονϑ {Π6 ἢθάνθῃβ," δπὰ 57, 
ὅ δι, 11. 108. 4 ὅς. ὅ. ““ οχαϊ(ο αὔονα (ἢ6 ἤοδνϑῃβ.ἢ 

10. ἵνα πληρώση τὰ πάντα. Ἦξκγοα, 8ἃ5 ἴΠ6 "αδῖ 
(οπιπηοηίΐδίογβ, δπιθηΐ δηά τηοήθγῃ, ἀγα ἀργϑαά, {{|6 
ὨΘΌΪΕΓ 8 (458 Ζγραυθηιν ἴῃ δῖ. Ῥαὺ]}) υβοά ἴογ {Ππ6 

 Τηδβοι ἢ πρ. Τῆι {Π|6 86056 5: “ταὶ ἢ6 τιρῆϊ ἢ]} 
4}1} ρογβοῇβ ψὶ ἢ ἢ158 ΒΘ ηοῆί8, Ὀ] βδίηρ, δπα ρ 8," οὗ 
Ψ ἢ1Ο}} (Π6 480 56ϑῖῃ δβρθοίδ!}ν ἰο θ6 πηϑδηΐ, θοίῃ ὈΥ 
νι ἢδι ργϑοθε ρα δ νοῦ. 7., δηᾶ ὈῪ ψ δῇ [ὉΠΠονν8 δ νϑγ. 
11. δοπια (ὐοιηπιρηίδίογβ, ὃν σοηβηΐϊπρ {{᾿οι 56 ῖνεβ 
ἴο {π6 ποιέον, δῃὰ Ἰηξογργοίηρ (Π6 ραββᾶρα οὗ ἐῃ6 
σοιηρίδείοι οὗ [τ ρδη8 οὗ Ργονιάδηςθ ἴογ 16 ροοά 
οὗ τηδῇ, ΝΟΥ υΠννΔΥΓΔΏΓΔΟΪΥ ἰοννεσ [ἢ 6 56Π86. 

11. καὶ αὐτὸς ἔδωκε τοὺς μὲν---διδασκάλους. . [15 
ν6Γ86 σοηηροίβ ψ}Π νοῦ. 8. ΤΏΘΓΘ 18 ποῖ ἀθοϊανρα 
{π6 Πινίπα σου 861 {Ππ|π4ΐ, 1 [Π6 αἰνοιθιν οὗ βρὶ γιῖυδὶ 
δἰ[18, 10 τὯ8 ρογρθίυδι!Υ ἴο θ6 ΒΟΓΠΕ ἴῃ. τη {πὲ αἱϊ 
1ἢ086 ἍΘΓΘ ΠΊνΘΩ πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων. δεδ 
αὶ ν6ὺ. 12. (Κορρβ.) Εξϑγθ 15 θχθιῃρ θα ψ δὶ νν88 
8814 δί νϑσγ. 7. (οβθῃμ.) ΝΕ - 
"Ἔδωκε 18 ἔοι τέθεικε ΟΥ ἀπέσταλκα. 80 {πὸ ΗΘ. 

. Ου ἰδὲ προφητὰς Κορρε 8 ϑὰ ΕΧοιΓΒὰβ τηδῪ ὃ6 
οοπβυϊεί, δα τΠ6 ποῖθ οἡ 1 (ον. 14. 1., 88 430 οἵ ϑγ 
Ρδδβϑᾶσεβ οἵ (Π6 ἴῃγϑε οοἰεδγδίθά ΟΠαρίδεβ ν ἢ16]} ἰΓοαῖ 
οἡ [ἢ βρίγἰτυ8] ρΊ 8. - 
1 γοβρεοῖ ἴἰο {ΠῸ εὐαγγελισταί, υἰδοοά Βεΐνεοθη 

᾿ἜΠ6 προφητ. δηἀ {Π6 ποιμ.» [Π6 τα Γτ ΟσΟυΓ5 ἴο0 56] ΟΗῚ 
ἴη 6 Νὲν Ταβίδηχθηε (θείης ΟἿΪΥ ἔουμά ἴῃ Αοίϑ8 
21, 8., δηά Φ Τίιη.:4,, ὅ.. 65:65 [6 ρῥγοδθῃΐ ρΡ858816);, 

2α 
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δηΐ ἰβ υ8θα ἴῃ ἴοο βἜΒοσδ] ἃ ΨΑΥ 10 δ δΌΪδ τ.5 (0 66 
οὔ [86 οχδοῖ πδίυγβ οἵ εἰ οὔϊςβ. Βαΐῖναε θᾶ ἔγοια 
ἐ6 ΕδΙΠΘΓ8 δη ἃ ολεὶν ΕΟ οβιβδείοδὶ ΗΠ] δίου8 5 (866 
δυῖς. ΤΠ65.1, 19284.), ψ ῃδὺ ἰ8 οἵ 1561 ὨΙΡΏΪΥ γῬγο- 
8016, (πὲ [Ὡ6 Ὡδῆδ6 ψγ88,1ὴ [6 ἄρα οὔ [Π6 ΔΡοβί[θ5, 
ίνοη ἴο ἴποδβα (γιϑιδῃ ἐολοΐγοσβ, δηὰ δβϑιβίδηϊβ οὗ 
[ἢ6 Αροβέθβ ψῇο ψϑγθ᾽ ποῖ δρροϊηϊει ἰο [68 οἴαγρβε 
οὗ ΔΩΥ ραγί ουΐαγ Οἤγοι, θυ ψετο ἘΠ ογδηΐ, δὰ 
δοηΐ ὈῪ (6 Αροβι]6β ἰο βο)β σοηρτορδίσῃβ 848 τηϊρσἢς 
Ῥα πιοβί ἴῃ πρϑϑὰ οὔ {πϑὶγ ἰδθουγβ ; .«δηα ἐξ 16 βδυρροβθά 
τῃδὲ Πον ἀϊὰ ποῖ οοπιπιθηοθ 1ῃ6. ψοῦκ οὗ σοηνθγϑίοῃ, 
Ῥαΐ ἐο]ον θα τιὸ (86 γυαϊπηθηΐδβ ἢγϑι σοιητηηϊσαίοά 
Ὁγ 1π6 Αροϑβι[68.᾿ 

Οα {1|6 ἀϊδεϊποξίοη Βαύνψθθῃ {{|6 ἐΘΓΠῚΒ ποιμένες ἈΠἅ 
διδασκάλοι, ἴἤθτο ἢ88 ΒΘθὴ βοπιο ἀξβδγθηςθ οἵ σρ!πίοη 
διλοῺρ τηοάύσγῃ (οτηθηϊδίοσβ.Ό Ὠοάαγ. ἀοο8 ἢοΐ 
Ρτγοϊθηά ἴο ἀδέερημεπα Ἡ ὨΘΙΠΟΙ ἕιοο αὐ γεπέ οὔσθς Ὀ6 
1ηἰοησρά ἤσδγ : Ραΐ 6 {Π1ηΚ8 τπαϊ, 1 {παι Πδα Ὀθοη 
86 οδ86, [6 Υ νου] ἤᾶνα θθθὴ βκργοββοα αἰδέἑποίέῳυ, 
88 Ὅ6Γ6 [Π6 Οἰμοῖβ, Ὡδιηοὶυ, ΌὈΥ τοὺς δὲ᾽ ποιμένας, τοὺς 
,δέ διδασκάλους. Βυξ [Π18, ἢ 80 ἰτγσρι ΑΓ 8 ὙΣΙΓΕΓ 85 
"δ, Ῥδὺ] (48 Κορρβ οἰγϑογνεβ), 18 ἃ ΨΘΙῪ ῬΓΘΟΆΓΙΟΙΒ 
Ῥτπορθ. δίησθα τἤθγ δα Ὀθδη ἢγΓβ86 τοὺς δὲ᾽Β Π6- 
ἴοτα, ἴῇ6 Αφοϑβϑίία πϊρσίιτ 86 καὶ (πϊςἢ,, ἰηἀ66α, βιδηα48 
ἴον καὶ τοὺς δὲ) ἔογ (ἢ 866 οὗ Θαρῆσῃηγ. (ἰογίδιῃ ἴἃ 
185 (δι [Π6 τηοϑβί δπιηθηΐ [Πὲογργαίεγβ, δηςθηΐ δηὰ 
ΤΆΟΘΘγη, δα (ῃ4ι ὈΥ τΠ6 ποιμ. ἃγὲ τηϑδηξ 81:10. ἃ5 
ΓΘ οδἰϊθα ἐπισκόποι." δ Δοίβ 90, 28., δηὰ (85 1ἴ 
866 18) πρεσβυτέροι αἱ 1 Ρεΐί, ἅ, 1 ἃ 2. Τα νογά, 
εἰπα 666, σΑΓΓΙ68 1] ΓὮ 10 [ΔΓ ΤΊΟΓΘ οὗ πηϑδηϊησ .«δΔηὰ αἱρ- 
ΠῚ (ἤδη διδάσκαλος. ΕῸΓ 1ἴ Ὑ788 ΟΥΙρΊΠ ΑΙ ν ΔρΡΙ Θά 
ἴο Αἄξηφεο, Οσηογαίδ, δα, ἰηἀ666, ΓΝ ἴΏ 3ΘΏΘΓΑΪ. 
Α 86 ἰουηα 1ῃ {6 δαγίὶοϑὲ Οσοοκ δυιῃοῦβ, ἀπά 

τ ΝΠ ἸΥΔ5 ΡΓΟΒΆΡΙΥ ἀογινοά ἔτοιῃ Ογθπίαὶ ρἤγαδθο- 
ἸορῪ, 5ϊπο6 ἰΓβαθθηϊ ΘΧΔΠΊΡ]68 οὗ τ οσσιγ η δε ΟΙὰ 

Ἀ δο τοι: ““ Νοζβθὴ Ῥαδίογ ἴῃ Ἐρσοϊδαία σοπηρθι. τῷ προεσ- 
τῶτι τῷ κυπιῶντι ἐν λόγῳ, 1 Τίμη, ὅ, 17. ητ] κατ᾽ ἐξοχὴν ἀϊείι8 ἐπέ- 
σκοκοΐ, ἱπβρδοίογ. βτερβ. Νβϑῆ) ἀοοῦῦε οϑὶ ϑαδεετθ θοσίοτες δβυηῖ 
Ἐρίδοομὶ εἴ΄Ἰροὶ; 8εα 'ῃ ἐπ ποηίοῖα ἐτγαὶα μοβὶιϊ, φυδῖδδ αἰςιὶ ροδίεδ 

τς μητρσκολῖται, αἱ ἀἰχίηγιιθ Ομ. 12, 7. ὃ 1 Οὐγ. 12, 28." 
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Τοαβίδιηθῃίς ; 88 96Γ. 8,16. .Απά τῃυ8, 48 Κορρο οῦ- 
Βογνϑϑ (ἔροιῃ (τοῖ. δηι γιγηρα ἀ6 ϑγηαρ. νοοῖ. 621 
8664.), ἴμ688 ποιμένες 866 10 ἢᾶνα 66 Β.11|8 Ὁ 
ἴο ἰΠ6 ξονθσποῦβ οἵ ὄιυνῃδροριθδ, ΠΟ ψ γα Το] Θά 
ἘΞΌΣ ΘΒ. [1 Ρεοι.1, 25. {8 ἴνο ἰθυύτηβ ἃγῈ σοῆ- 
)οἰηεα, [Ι{ 5 ἰπουρηΐ, ὃν Τμδοάογοὶ δὰ ϑοἤίθυϑ., 
(δαὶ (Π6 ποιμ. δα {π6 οὔἴαγρο οὗ οἰ(ἴ68; δηὰ {Π6 δι- 
δάσκαλοι, οὗ ν]Πἰᾶρε8. ὙΠΟ ΤΏΔΥ ἤᾶνα ογί σίπαϊῳ 
Ὀ6θῃ [6 6486; δυΐ, ἔτοιη (ΠοΙΓ πόσο ἱπηρογίδπί 8ἰ- 
ἐυδιϊοη8, (Πο86 νου Δοαυῖγα ἃ βοσγί οὗ ἱηῆπθηςθ δηᾶ 
δ ΠΟΓΙΥ οΟΥΘΡ (ἢ6 ΘΟΙΠΙΓΥ Ῥαϑίοσθ. Ετομπι {Π6 ΟἿ 
ξεγθῆςθ οὗ Δρρε!]δείοη, ἤοψονασ, 6 ἸΏΔΥ ῬτΓΘΒ ΠῚ ἃ 
ἀμἴδγθηςα οἵ βἰζυδίϊου ; (ποιρσὴ 6 ἃγθ Ὠπΐ ἴο βὺρ- 
Ῥοβα δθυΐ ἐπδ8ὲ {Π|6 ποιμ. αἀἰβοπαγρθα αὐἐ (ῃ6 οἴἶοοβ οἵ 
1ῃ6 διδάσκαλοι, ἃ5 ἰοΔΟ Ιηρ,, ργθδο]ηρ,, ὅτο. ; γεί ψ6 
ἸΏΔΥ ἘΠΊΔΡΊΙΏΘ 80,6 ἀυ 168 10 ΜΏΙΟΙ (Π6 διδάσκαλοι 
ΓΘ κοΐ δρροϊηίοά,Ἐ , 

12. πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγίων, εἷς ἔργον διακο- 
νίαφς, εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ. ΤΉΘΒ6 
ψογάβ ἤανα ὈΘΘη βίγδηρ Ϊυ τ βαη ἀογϑίοοα ὈΥ βοιὴθ 
Γπίογργείεσθ, ψμὸ ἰΔΚ6 καταρτισμ. ἴο ἀδποίθ (ῃρ 
Ὀγιηρίηρ ἰοροίπον 41}, οί 26 ν»}8 δῃὰ (ὐβῃθ 68, ἰηΐο 
οαθ (υγοῖ ; οἵ ᾿η!ΠΔοη ὈῪ (δ6 οὔῆςε οὗ ραρίίδεῃ ; 

ἘΞΝο Οομῃηηηθηίαδίου ἢ88 80 νψε]] ἰγοαίβα οὐ (ἢ) Ϊ8 δι υ)εοῖ δ Ϊ ΌΥ 
ἴῃ τῆς 20]ονίηρ; δηποίαίίοη : ““Γηδί ἴΠ686 Ῥαβέογε δηὰ 7εαοΐετς 
ΕΣ, ἰη 1868 ἤγοῖ δρεβϑ, τζθῃ Οοὐἁ δχίγδογα ϑασν ΟἸΗ͂Β, ἰβ εὐϊάθβῖ 
ἴοι {8 νον μῇδοε; 70. ἴῃς ρῥγεοθάϊηρ; ψογάβ, Ηβ ρανε ρί 8 
ΠΟ πΊ6ῃ, ΒΟΠΊΒ Αροϑίϊθϑ, βδοΐηβ Ῥιορῃεῖβ, 8.6., δ!ενν ἰπαΐῖ 4} 
{π6 μεγβοπβ τηεηϊϊομεὰ ἤεγα ΕΓ ραγίδκεσβ οὗ [6 οἱ [8 ϑυΒ οἢ 
(ΕἾ γσῖβῖ, δϑοθ: ἶῃρ' ὉΡ οὐ δίρ!ι, δηά βδοηδϊηρ ἀόνῃ ἰπ6 ΗΟΪΥ ϑρίγὶ, 
Βδᾶνα ἴο θη. Ηδηοθ, διηοηρ ἴα ἀϊθεγεηῖ χαρίσματα, ρΡἸ8, οὗ {18 
ΗοΙ͂Υ ΟὨσβῖ, ἃγε γεοϊζοηοα διδασκαλία, ἐεαολίις, Άοχ. 19, 6, 2.. διὰ, 
δηιοηρ ἴα ροἰδδ ἀχογοϊβοὰ πῃ (Πα Δϑβει} Ὁ} 68, διδαχὴ, ἀοοίτίπο, 
1 Οοτ. 14,6 ἃ 96. Αἰηοηρ; ἴΠ6 ρδγβοηβϑ πο ἢδα Τερσεϊνοα (ἢ 6 διαι- 
ρέσεις, χαρισμάτων, αἰυεγεὶίδες οΥΓ ρὶὺ 8, ΔΤα γεοϊοηδα δου Ῥγορδεῖβ 
διδάσκαλοι, Τεαςΐετε, 1 (ΟΥ. 12, 48. οῃ. 12, 6, 7., Δηα ΒοΓα. 
Απηὰ εο Τεγ ]Π λη σηδκοβ πηθηϊΐοη οὗἉὨ ποτ 88 ρεύβοηϑ οἀποαίδα ευἱξῇ 
ἐλε σταοο οὗ ἀποιοίοαρο. Τμα Ῥαείογβ Βθοσὼ ὈΓΟΌΔΟΙ (Πα βδιηα ὑὶ τῇ 
ἴα κυβερνήσεις, Θουεγππιεηΐς, 1 (ον, 19, 28., αηὰ ἴδε προεστῶτεὲ, 
Ἔσο. 12,8. Απηὰ ἰἴ ἰ5 ενϊἀδηΐ, ἔγογω Ὀοΐἢ ποβα ρδοεθ, [παῖ τῇ 
ΤΙ 8150 σταθῇ επάυθὰ τ] ἢ [086 δρὶ για] οἱ 8 ἴπογα τε οηδά, 

δμοοε 1ξ ἴ8 οὔβεγνδῦ]α οὗ ἴποδα οςέογε, ἰῃδἴ ῬΏδη (ἢε ΧΙ ΓΔΟΓΟΪΏΔΙΎ 
εἴξιβ ἴο ἴ)6 ΟΠΌΓΟΝ σοαβοᾶ, Ποῖ ὙΟΓῪ ὩδΙΏΘΑ ΟΥΕῪ οὐϊΐ οὗ τ866, ἴΠ6Ὺ 
Ὀεὶῃρ᾽ ΝΕΣῪ ΤΆΓΕΪΥ τηθη(ἰοηθδὰ ᾿η ἴῃς δυισοοεοἀϊηρ' δρθ8 οὔτπ6 ΟὨΈΓΟΠ, "ἢ 
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Ὀοἢ δὲ ναγίδησα ψ ἢ {πΠ6 σοηίοχί. 48 ἴο {ΠπῸ Ἔχρο- 
διτοη οὗἩ Βίαοκν., Ποάάν., δὰ Μδοκη., “" ἔογ {Π6 
διξηρ οὗ οὶγ πιθη ἴο {π6 ψοῦῖκ οὗὨ {[π6 πιϊη!5ίγγ, "ἢ 
{παι 15 ἀραϊηδὲ {Π6 υδιι5 Ἰοφυοηαϊ!. Βγ {Π6 τών ἁγίων 
{στ (ἢ 6 δγί!ο 6) σϑδῇ οὐΪγ Ὀ6 πηρδηΐ ““ {[Π6 5δϊ᾽ηΐ5," 
'. 6. 811 ρσοοά ( γβείδηβ. Απά 80 {Π6 δηζθηί8, δηά 
186 τηοβῖ Ἰυάἀ! οἴου τηοάογη8. Προς βιιρρρ5ῖ8 (ἢ6 ρυ»- 
Ῥηδο ἴον ΜΏΪΟἢ 411 τῃ6 σι ϑ Ψψοτγο ἱπιραγίος, δπά ἴο 
δὶ (πον οὐρῇξ ἴἰο ἰοπά, [0 ἢ88 Ὀδϑὴ στρ ΠΥ Γο- 

 τῃϑτκοα, Ὁ Οτοί. ἀπά Κορρθ, {πδὲ ἔπθγα 18 Β6γθ ἃ 
ἐγαπϑροσίέίοη ; ἰ6 ἡδίυγα! σοηῃδβίγυςσίίοη Ὀοίηρ εἰς 
ἔργον διακονίας, πρὸς τὸν καταρτισμὸν τῶν ἁγιών : 85 ἴῃ 
πιο ΖΕ ΒίορΙς Νεγϑίοη. ζορρβε βᾶγ8 6 ᾶνβ ἴιεγα δῇ 
ἔηυεῦ 86 σοηδέγμοξίοη [ον ἔδωκε εἰς ἔργον διακονίας (ἰ. 6. 
εἰς τὸ διακονεῖν τοῖς ἁγίοις) πρὸς τὸ καταρτίϑειν. ΤὮΘ 
νογή5 ἅτ γοηάδογοα Ὀγυ. Εοβθηπι.: “ (ἢ ὈΥ {πδ 
ΟΠ Γ 8128 ΠΥ Ὀ6 ΜΕ]] ἸηβίΓιιοιοα δηὰ Πιιαὰ το {ἰπεὶγ 
τοὶ ρΊοη." 

ΑΠἶογ 4]}}, {πογϑίογο, οἱἹἿγ σοϊῃηοη ἰγαηβἰδιοη, “ [ῸΣ 
{π6 ρογέδεϊιρ οὐὨ 1ῃ6 88] ηΐ8," δρρθᾶγβ (ἢ ὑὕεβί, δηά 
15 σοηῆτγιηθα ὃγ (6 δγγίδο γϑιοη8. [ἢ 93. (ὐογ. 18, 
11. να ᾶνα εὔχομαι---τὴν ὑμῶν κατάρτισιν. Οη κα- 
ταρτίϑειν 866 [6 ποία οἡ (ὐ4], 6, 1. 1 (ογ. 1, 10. 
ῷ (οἵ. 18,11. | 
Ἔργον διακονίας 186. ποῖ 80 τηιοἷ] ἃ Ρ]ΘΟηδ8Πὶ 88 ἃ 

ΒίΓΟΠΡῸΓ δχργαββίοη. διακονία, “" οἴἥοα. υπήογίδκοη 
ἴογ ἰ(ἢς ροοά οὗὨ (ΟΠ γβι 85." δα ὅς ἢ]. δηὰ Ὑδῇῃ!. 
Οὐ {6 τπηρίδρθογ ἰῃ εἰς οἰκοδομὴν 866 1ῃ6 ποῖα οὔ 
᾿Αςίβ. 20, 8. ΒΥ {Π6 τοῦ σωμ. τοῦ Χριστοῦ 15 οὐὔ- 
“Ιου πηοδηΐ ἐλ6 Οὀωτγοῆ. 

18. μέχρι καταντήϑωμεν---πληρώματος τοῦ Χ. 
Ου {Πα ϑεῆβα οὗ ἴἰεϑ6 νογὰβ ἴβεγε 888 Ὀεθη τηυοῖ αἰδουπϑιοῦ 

διηοηρ; Ὁομμηθρηϊδίοτβ, γαῖ 1 Κηον ποῖ Ὑπεῖμον [ΟΥ αν ὄναῦ ὕεεῃ 
Ὀεῖίεν ὀχροιιηάεὰ (πὰ Ὀγ. ΤἼὨΘΟρΡὮγ]., (αἴϊεν Οἤτγ8.), {ἢ : Μέχρι 
τότε ἐργάϑεσθαί, φησὶ, χρὴ πάντας τοὺς χάρισμα λαβόντας, καὶ 
κοπιᾷν καὶ οἰκοδομεῖν, ἕως οὗ φθάσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα τῆς πίσ- 
τεωτ᾽ τουτέστιν, ἕως ἂν δειχθῶμεν οἱ πάντες μίαν πίστιν ἔχοντες, 
μήτε κατὰ τὰ δόγματα διαφερόμενοι, μήτε ἐν τοῖς κατὰ τὸν βίον 
σχίσματα ἔχοντες πρὸς ἀλλήλους. ΤὮδ656 (ζοιητηεηίκίογβ δὰ ἴδε 
ΟἾΪΥ οπθ8 ἴῃπδί ἤανα ποίϊςεα (Π6 6ἰΠΠ|ρ6]8 δἰ μέχρι. Καταντ. 5 ν»εἱ]ϊ 
Φχρίαἰηδα Ὀγ ΤΕΘοΟρὮν]., φθάσωμεν. Οη {δ βεη86 δηὰ οοηπίχυριίοη 
᾽866 Αςἰϑ8 6, 1. δηά (δε ηοῖς (ἢεῖε. Ἂ 



᾿ς ἈΡΗΕΒΙΑΝ5, ΟΠ ΑΡ ͵ν, ὅθ9 

, Τῆι βθθῆδϑε οὗ (8 ρμαϑβαβο 16 σορίουϑγ ἰγοαϊδαἃ Ὁγ Μοσιιβ, ἴῃ ἃ 
Ῥίδδασῖ, οὐ Ἐρὶ!. 4, 11---17. Ηε ἰ8 οὗ ορίηΐοῃ (48 1 ᾿Ἰδάγη ἤγοιι 
Ἐλοδοημ).) {πδὶ {π6 Δροδίϊο ἰδ Ἄχ δβογείηρ' [ἢ ἰδδοἤογβ οὗἩ Ἔἐδοῖ δοῆρτγο- 
ξαιίου ἴο τη αὐ επάδανοιιν (πδὶ 4}} δηὰ δνεσ οὔς οὗ ἴδε ΟὨτὶς- 
εἰδὴδ τπογοίη, Ὀ6 οογϊοα ἔογναγὰ ἰὼ Κηον] » 1 Ὡοηδ χσοιηδίη 
αυϊϊε ἱρηογδηΐ, 80 (Παὶ 4]1} δῃηα 686 ἢ), ΟὯ6 λ8 ὙῊ6}} 88 δῃ οί ΠΟΥ, ΏΔΥ Ὀ6 
οοηῇειησδα ἴῃ αἰ, 11} ἢ οἠδ Ὀδ ἰοῦ Ψ ὴ)ο ἰδ ἰη ἀουδί, οὗ δυοίυδῖοβ 
ἴῃ υποογίδϊ γ, οὐ 068 ποῖ Κηον ποσὰ οὗ ἴῃς (ἘἩγίβιϊδη ἀοοιγῖηθ 
τη δὴ ἢ6 ἔογ ΟΠ ἀά, Τα οἱ πάντες (6 δἀά58), Ἡμἱοἢ τηυδὶ ἀεηοῖα 
αἱ Οἠτιεἰῖαπε ([Πο86 δῖ ο4]16ἀ (ἢ) βαίηι8 δηά ἴΠ6 Ὀοὰν οὗὨἨΘ Οἢτίβί), 
Ὑ}}} (ἤδη 6 δαιιαὶ ; ἴπεγ νν}}} πανα ἕν, οὔ πίστεως ἀπά γνώσεως ἐνό- 
τητα, 1 ἴον ὃ6 4}} Ὀγουρϊ ἰῃῖο {πὸ βίαϊθ δῖ ἀεδογυεὰ. ὙΒεγε- 
ἔοτο, ἐνότης ΤΩΔΥῪ ὃς Ὀεί6Γ Γεπάογεα ραγὲν (8 πέέψ. ΤὨΪ86 τηοῦδ 
οὗ ἱπίεγρσχγείδιίοη ἰδ δαορίο ὦ Ὁγ Μυ. ΨΑΙΡΥ ; δπαὰ δοτίδϊηϊγ ἰΐ ἰ8 
ΠΕΕΘΟΣΥ δης δοι εν οοηοεῖνοα. ἘΠείμες ἰΐ 6 ἐγμδ ἰ8 ἈΏΟΙΠΕΓ 

ἰγ; δηάδοῦιπαι 1 πηιϑῖ ργοΐθ88 ἃ ἀουδί, [{ ρρθϑᾶγβ (0 τὴὰ δῖ 
ὨΔΟΩ 688 ΟΠ ου ἶε8. αν Ὀδθη Γαϊϑθὰ ὈΥ ργεξεῖηρ Οἡ (ἢδ δεηβὲ οὗ {6 
ἴεγ8 ἴῃ 18 νεσγβ. ἴδ ρργεπεηὰ ἴΠπδῖ {Π6 Αροβί!α ΟὨΪΥ τηεδηδ ἴμδὶ 
ΠΕΥ δου ὰ ΦἈΓΠΘΘΕΪΥ δισῖνε ἴο ργοιποῖα (δ υΐν οΥἁὨ [δἰ ἢ απ 
Κηον]εοαρο ἴῃ 411 {Π6 ἐβϑθηῖα] δὰ Πιηἀατιηεηία) ἀοείτἑνες οΥ (ἦς ροε- 
»εὶς ἴον ἴπαὶ ἐεθβ ἰο θα (6 δοηβε οὗ ἐπίγνωσις τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. 
ΚΚορρε σϑηάδβθ : ““ὑϑαὺυ ἀυσπ Οἴπ69. ἱπ οὐπὶ ρεγίδοι οηΐδ Ὁ, 
δὰ αυείλ 8θΒΌΓΩΕΓΟ ἀεῦεῖ οοοϊοδία ΟΠ τοι, ἐνθοιὶ ἐμογίηγυϑ." ΤΏ 
τγογίϑ, ἐξ πιυδί Ὀ6 οὈθεγνε, ἀγθ πρηἷν βρυγαῖϊνε, δηὰ νγεσε βυρρεοίοα 
ΌΥ ( τηεδίδρποσ ἰῃ εἰς οἰκοδομὴν τοῦ σώματοι τοῦ Χριστον, )υδί 
Ὀ εΐογε ; δηὰ ΠΟΥ ΔΓΌ, 88 ἴῃ [6 ἔογτωσν οἶδιιϑε, ἠοῖ ἴο Ὀ6 ργεδθά ὕροη. 
ΤΉΝ δεηθο, ἤδη, δον νυ» πἀγαννίηρ, {πν6 ποῖ ρδονσ, ἰ6 (85 ΤΥ Ὠἰ᾿ ΌΥ ἰαγα 
[τ ἀοννῃ) {Π||8: ““80 86 ἴα ὕὈκ ΟΠ γἰοι δη5 οὗ ἃ [11 τοδίυγὶ  δηὰ τὶρε- 
εδ6 ἴῃ 8}} [56 βτδοοδ ἀογίνοά ἔσο (Ὠγίδὲ 3:88 ἴο {π6 Ὀοαγ." Εογ, 
858 {πε Αροδῖϊε εἴδανν γα 8808 [πὶ ον Κηον]οανε 8 ρετίδοϊ, Π6 
τουδί τηϑϑ (ἴΠ6 8δδβογίίοη ἴο θ6 ἴδκεὴ εοριραγαίδ. 80 ὙΠοοάοτεῖ: 
Τῆς δὲ τελειότητος ἐν τῷ μελλό»ντι, βίῳ τευξόμεθα ἐν τῳ παρόντι 
χοίνυν τῆς τῶν ἀποστόλων, καὶ προφητῶν, καὶ διδασκάλων βοηθείας 
δεόμεθα. Απὰ ΤΠεδορῃγ].: ἄνδρα τέλειον, καὶ μέτρον ἡλικίας, 
λέγει τὴν τελειοτέραν τῶν δογμάτων γνῶσιν" ὥσπερ καὶ πλήρωμα 
φτοῦ Χριστοῦ, τὴν παντελῆ καὶ ὁλόκληρόν αὑτοῦ γνῶσιν καὶ κίσ- 
σιν, Οὐ {6 τηείδρῃον, ἴπ6 ῬὨΙοἱορίοαὶ Οοτημηθηϊδίοσθ σου ρδΓα 
ῬοϊγΌ., 6, 4, 49. ἐλπέσαντες ὡς παιδίῳ νηπίῳ χρήσασθαι τῷ 
Φιλίππῳ, εὗρον αὑτὸν τέλειον ἄνδρα. ΤῸ νοι 1 δἀὰ ΔΠΘΟΗΥΙ, 
Ἀξ. 948. ἀνδρὸς τελείον δῶμ᾽ ἐπιστρωμένον. Βίοῃ. Οἀ. 4, 18. ἣν 
δ᾽ ἀνερὸς ἐς μέτρον ἔλθῃς. ὙΠΕεΟΟΓ. 1ἃ. 18, 15. Ὧς αὐτῷ κατὰ 
θυμὸν ὁ καῖς πεποναμένοςε εἴη, Αὐτῷ δ᾽ εὖ ἕλκων ἐς ἀλαθινὸν 
ἄνδρ᾽ ἀποβαίη. [ἴϊ ἴδ οὐθετνεά, Ὁγ Μογυδ, ἰθαῖ ὑὈοὶῃ 186 Αροβι]α 
διαὶ 106 ΟἸδβδίοδὶ υυγίϊεσθ τ1δ6 {π6 ἴσῃ τελείοε ἄνδρες, Οὗ (ἴοδδ 
ὙΥὮ060 ΔΟΌ]κἶεο Ὦδνα διἰἰδἰ πο ἴο ππϑιυπτγ. Ῥ  εἴβ. οἰϊθϑ ῬΒΙ]οοίσ. Υ. 
Βορϊιίδί. 1. Ρ. ὅ48. τὸ δὲ μέγρον τῇς ἡλικίαε ταῖς μὲν ἄλλαιε 
ἐπιστήμαιε ὼ ; 

ΤΠε 5 ιν μϑβ το οὔ ἐπ ἤριγα 15 οδνίουϑ." 

Πα ΘΟ ἴδ βοοφρ δηά ρυγρογί οὗ {πὸ Ὑμοἷθ νοσϑα ἐξ ἰϑ τ }} τοιδυκοὰ 
υγ Κορρε : “ΝεΙαρο οὔ Ορίηἰοπυπι, ηαυ5 ἰηΐον (ἢγίδιδηοϑ οσϑηῖ, 



θ00 ΕΡΗΕΒΙΔΈΒ, ΟΗΑΡ. 1]. 

14. ἵνα μηκέτι---τῆς πλάνης. Τἤα56 πογᾶς, ΚΟΡΡΟο 
{10 Κ8, πᾶνα γοίογοηςο ἴο νϑχ. 11 δηά [Φ. ἔδωκε---εἰς 
οἰκοδορνὴν---τοῦ Χοιστοῦ, δΔηᾶ (6 ἵνα ΕΧΡΓΘ5868 (ἢ 
γΟάϑοη ΜὮΏΥ (686 νᾶγίουβ Κιηἀς οἵἨ ἰδασἤογβ 8Γ6 ὁοῃ- 
βίο Ὀγ ΟὨγίδι Πι56 1 ἢ, Πα Οἶγ, {πὶ γα βδουϊά 
ἢοΐ δ6 ΔῃΥ ἰσηρον ἰοβϑϑθὰ ἰο δηά ἴτο ὈΥ {πε βίογηγ 

ὀΐθιτου. Τὴ18 νιον οἵ {88 ΠΟ ΠΟΧΙΘΏ. 18 τ 
Ῥογθά ΒΥ {6 δυϊμογιν οἵ Οἤγυβ. δηά ῬΒΘΟΡΉΝΙ., 
ΠΟ δχρίαιη ἰδὰ5: “11 νᾶ85, {πὶ νὰ τὐϊρσηΐ ΚΘΟΡ 
Βθουγα {Π19 {{|6 πιράϑυσγα  Ιοἢ Μὰ ἢᾶνα το ἐν 

᾿8η6 ποῖ, Κα σμιάγοη, ΡῈ σαγτιεὰ αὐὐνᾶν ὈΥ ΘΡΟΙῪ 
ἰοδοῖίου. ἘῸΓ (18 γθάβοῃ ([ 8340) Ψ6σθ ἴζοβθ χαρίσ- 
ματα φἰνθ 8, ὨΔΙΊΘΪΥ, ““ἴο ὈυΠἃἀ ἀρ δηά οοπῆτπηι, 
ἀπὸ τῆ6 “οαιῆσςα Ὀ6. ποῖ βῃδίθῃ. οϑῇ τηοάογῃ 
(ὐοπιηγεηίδίοτβθ, σοηησοΐς {Π|8 οἰοβον ψ πῇ [ῃ6 μγε- 
σοάϊηρ. ὅ8ο ὙΠΙΟΥ : “ Τηαῖ (80 ἀγγίνιησ δὶ 1818 
Ρογίδοιϊοῃ ἴἢ ἔδλτἢ δηά Καον]θάρο), ν 6 Ὠδησοίογι, 
ὅς. Βιι {πΠ6 Ἰ)οςῖογ ογὰ ἔογβακαβ ἢ15 υδιιδὶ δηᾶ 
βία συ 65 ΝΟΥ Π666688γ, δηὰ ἔχοι δῆ 1}} σγουπ δά 
ἴξαν, ἰθβϑέ ἐς γϑαβοηβ8 ψῇηϊοῆ ἰ(ἣς Εοιηδῃ (δίῃ ] 168 
Ρἰεδά ἴον 8 βυσοοβϑϑίοη οὗ 1ηΐ8}}0}6 σιυμ68 ἴῃ (Ὠγιβς, 
τηῖὶρῇς βϑοῖὴ ἰο ὕῦ6 σοιτησπδηοδ. Η ϑΌΓΕΙΥ ἀο65 ἢοϊ 
ἔρον, θασαυβϑα οὐ ν)ὰ8 ρ᾽θδϑθα 350 (Ὁ βθοῦγα {πὸ 
βίαδαίδϑίηθϑβϑ ἴῃ δι (ἢ οὗ ραγβοῃβ οἵ {π6 Αροβίοι!ις ἃρθ, 
(πὲ [16 ϑῃοιι ἃ αἰϊοαψδ ἀα (15. ΝΑΥ, [Π6Γ6 ΔΓ τηϑῃγ 
ΓΘΆΒΟΠ5 ΨΥ ἢ6 Βδοι ἃ ἠϑέ; βίποθ 1ὲ νου πᾶνε θόθθα 
[016 ΠΘοθββαγΥ δίϊογ {πὸ ϑοσιρίυγοβ οὔ Νὸν ὐβια- 
ιη6}} δά Ὀδθη ρῥτγοιηυ)ραῖθ ; δὴ μὰ ἀο ποί ἢπάὰ 
ἐπαΐ [Π6 ΑἸταϊσ γ, οἰτῆθν ἴῃ 186 ρσὶἣϑ οὗἩ ἡδίιγα ογ οἵ 
γΙασθ, ι1568 Ργοίδϑιοη. Τὸ ποίθ, δοίθνογ, οἵ 
Ἴ» 18 ἔ}} οὗ ᾿πβίγαςοίνα τ ὰίξογ. 
Τίνα μήκετι, βερίηβ (48 ΤἬΞΟΡὮΥΪ. ΟΌβ8ογνε8), ἐο δίηΐ 

{πὶ {Πογ λαά δφοι αἰοτγοίἑπηθ 60 ἰοβϑθα, ὅζα. ; ψἰοἢ 
80η6 Ἔχρίδίη οὐ (ἢ ρμογοα δείογα τπδὺ εἰ νεαδϑα {πὸ 

νδγιοίδῖς, ἩσΠλΪπ65 πλ}08 ἢ οὐγογεβ. ἀοεεοὶ, τουλίδααε ἰηἀς ἰδεθδι- 
πιχράά εἰ ἀδηηηα ἱραὶ ταὶ ϊοηϊ δοεξάφιξ ρόδο ἐξ βαἰδδε δι υθ δηΐας 
δανογίεγεῖ ; Ὠΐηςσ, αἱ βοϊεῖ ρεγμείυὸ οχ Ὠυΐι8 νί(αϑ ταϊβογ δ εἴ ἴῃ: 
Βεπιϊταιθιι8 νἱΐδβ ἔβγα βαμάΐα αίᾳιία [ε ἰρ ἐδίοση υτηδὴθ ππθπ8 
ἀεάυουγε, δὰ {1|6 ἦρβα σαυσΐα ἴῃ σερθο Μεβδῖθ οἰΐτη ἐχρεοϊδῃάα, 
ἰοῖον 4116 ἐκίδτηι Βαπο ΟἸ ἰσαπσευπι ροτίετἄοπετα γεϊεγοἑκιδίὼ ῥυ- 
ἰάν!τ Αροπίοϊι ; αυὰ οἴπεῦ οἰέμα ΟἸτίδιϊ πὶ ὑπαδΐπιοο ἐΐ ἴῃ σε αι ϑηίέ 
ἀοοίτ πὰ πῃμαχὶ πὰ οοηϑεμἰεμίε5 διατὶ νἱἀοηίωγ. «οἴ, δὰ ν. 8." ᾿ 

᾿ 



ἘΡΗΒΕΙΑΝὰ, ΘΗΑΡ. ἵν; 601] 

ΟὐΒρο]; οἰδατβ, οὐ ἰδὲ. ψῃϊοῖ» πα΄. Ραβ86 βίησος 
δηά, σοηβίἀογίηρ (ἢ 6 Ὠἰϑίογν οὔδο ἴδηι ΟΠύγοΙ,, δὼ 
ψὸ Πηΐ [{ τοοοτγα θά ἰη {Π6 Νον Τοβίδιηθηϊξ, {πα Ἰδίοσ 
566 18 ἴσ᾽ 6 [ἢ6 τογ6 ργσῦδὈ 6 ορίπέοῃ. ᾿ 

ΤΗΣ νήπιοι ἅΓ6 σρροβοα ἴο {δ ἄνδρες ἀῦονθ, 
Ιηῃ ἴπὰ ψογάβ κλυδωνιϑόμενο!---διδασκαλίας, 15 ΘΟΙ»- 

ἰαἰη6ἃ « δι 8} τηϑίαρῃογ, βίην ὕο βοῖηὴθ οἰ οῖ8 
ψ ΠΟ ἢ τα Πὴά ἴῃ (ἢ 6 ΑΡοβι}6 58 νυ ηρ8. Νοτῦ ἐβ ἐῃ 8 
ΒΌΓΗΥΤΙΒΙΗρ ἢ Βῆς6, ἴτοπὶ ἢ18 ἢΙϑύογυ, 'νγῈ ἤᾶνο ϑοιη8 
ΓΘΆΒΟῊ (0 {Πϊηκ Π6 Ψψὰϑ ὈΥ 0 πιθδῃὴ8 ᾿χηοίδηϊ οὗ 
πδσίίοαὶ Δ: :9. ἈἘλυδωνίϑεσθαι, Ττοπ] κλυδῶν, ἃ 
δίογ Ὁ ἰσαῦδ, οὐ ΒιΓοηρ' σΌγΓοηϊ ΟΥ̓ ναἴθν, βρηπῆθϑ ἰὸ 
θ6 πανγθ ἀσᾶν, δηὰ σάτα ουὐΐ οὗ ΟΠθ᾽ 5 ΘοῦΓβα ΟΥ̓ 
ΒΟ 3 κλυδῶν. ἜΠΟΓΟ 16 (ἢ8 8345π|60 τησίαρἤοῦ οιη- 
"}Ὸ ἴῺ δδοβ, 1, 6. ὃ γὰρ διακρινόμιθθος ἔνικε. Νλύδωνὶ 
αλάσσηρ ἀνεμιϑομένῳ καὶ ῥιπιδομένω, αηὰ Ηοῦν. 18, Ο, 
'δαχαῖς ποικιλαῖς καὶ ξεναῖς μὴ περιφέρεσθε. (οπρατα 
5, 57, 8. ΝῸΓ 18 1 πησχδηρίοὰ ἰῃ {80 Οἰαϑεϊοαΐξ 
Ὑτ 6 88." : 

Οἴγγϑ.. ΤΒΘΟΡΉΥ!., αῃὰ (ὐουπιοπ. γεύθαγκ, οὐ {ΐὸ 
ἀοέϊεαεν οὗ {τὰ Αροβεθ, θ᾽ δαγβ, ποί ψϑ, θυ τσε, διὰ 
γὸ ἀνεπα χθές, ᾿ 

14. παντὶ ἀνέμῳ τῆν διδασκαλίας, ΚΟΡΡΘ οὔβεῦνοβ, ἴδ 
ἴον πάση διδασκαλίᾳ ὥσπερ ἀνέμω. Πα ἄνεμος ΠαΡα 
(ἠθδῆῃϊ, 15 ἢοῖ οη6 οὗ {μ6 4“ἐεαάψ πἰηά5, θυ ἰῃς Πρ ΐ, 
Βη Ἔἔίηρ, ἱποοπβίδηξ, ΕΠ Δηρ δὶ ρεδέδ οὗ τοὐπὶ ἩΠΙΘΒ 
Ρτγὸνα! ἴῃ 16 πο  οσγάῃ 68, (Πἃ ΘΟΓΓῪ 8Π|ρΡ5 ουὲ σὲ 
«ἰδὶνρ σοῦγδο, ἀπα Ψ ἤοβα νἱοίθηςα {Π6 Αροϑι!6, ἀοπρθῦ- 
[699, Πα οἴἶἑπ Ἔαρος ϑα ἴῃ 5 νᾶτίσαβ σουαρθϑ. 
866 Ασα Φ)ῶ. [ὁ 8 οὔδοτνοί, ὃν Κορρο, ἰῆδὶ [ἢ 
ἀνέμου», {Ππθέϑ 19 ἐπ ρ|16ἃ 4 ἸΙάδα οἵ ἰσοϊέψ δῃαὰ πιειέα- 

πὶ Τδι6 Ασίδίθη. 1, 47. (εἰϊοὰ Ὁγ  εἰ6.) προσῴδων, ἐταγρνπνῶν, 
μηδὲν διανῴύων, μόνον δὲ κλύδωνιδόμενος ἐκ τοῦ πόθον, ἔνθα, 
φησὶν, ἄνεμος οὔτε μένειν οὗτε πλεῖν ἐᾷ. “υβερι. Αηἴ. 9, 1} 
δηὰ 8. 6 8816 ΤΩΕΙΔΡΠΟΥ ἰ5 υϑοὰ Ὀγ ῬΗΐο Ψυὰ. 410 κ. ἐἶσι γὰρ 
τινες ἐνδοιασταὶ Καὶ ἐπαμφοτερισταὶ ἀρὸς ἑκάτερον τοῖχον, ὥσπερ 
σκάφος ἀπ’ ἐναντίων τνεὺυμάτων διαφερόμενον, ἀποκλίνοντεε" δυκὶ 
754 Α. ὥσκερ τε (ἴ οεση͵θείυτε γε), ἀνερμάτιστα σκάφη, ὧδε 
κάκεισε σαλεύουσι. ΒΘΠΟΘ ΠΩΔΥ Θ᾽ υπάετϑίοοά, Ροϊαχ ὅ, 14]. 
ἀπαγὴς, ἀβέβαιος, ἀνερματιστὸρ, σαλεύων τοῦ φέροντος ἀεὶ πνεύν 
ματος, ἩΏΘΣΟ 1 πουϊὰ τεδὰ (ἢ τοῦ οὶ ὑεΐογε, ὑυϊ αἴϊεγ, (ἢ6 φερ. 
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διίψ, βυοῦ νὰβ ἱπηογοηξ 'πῃ (6 ϑορἢίβδίθ δ4πά 
ψυάαίζογβ, ἰο ψ πῃ οηὶ [6 ΑΡοβίΐβ ἤθγα 811.468. 

14. ἐν τῇ κυβείᾳ τῶν ἀνθρώπων. Κυβεία, ᾿ἰτΘ ΓΑ ΠΥ, 8ι0- 
ὨΪΉ65 ἃ ρίαψίηρ αἑ αἶσο, ἔτοτα κύβος, ἃ ἀἷδ, ΟΥ Β4ῖ18 γα 
(6886 Γ8, οὔ ψῆφος. Βιιῖ [18 σΑΓΓΙ65 ἢ 1{.- 4 Ὠοίϊίοη 
οἱ ἀοτίογίψ, Ὀο( ἴῃ 4 ροοά, ἀπά ἃ Ὀ84 56Π86; 8η46, 
88 ΤΩΟΙΓΘΌΔΏ ΚΒ ἢᾶνα Αἰ ναυβ οἰδαῖϊρα (Π6 ογθ8 οἵ {Π6 
νυ ραν δὲ ἀἰςθ, δῃά ΕΥ̓ βρης οὗ μδηα {ΠΟ Κ8, 50 11 
οδη6 ἴο ἀδθποίο γα ἀπά ἐγίοκενῳ η φσοπογαΐ (ΠἸΚ6 
{πὰΐϊ οὗ οορρὶηρ ἴῃς ἀ1.6). Τῆνι8, [ἢ 6 86 186 18, ““ ΟΥ̓ 
16 οτγδῆυ, 5ἰοίρῃϊξ, δηὰ τι οἰκο ΓΥ οὗ τπθη.ἢ ϑυςἢ 15 
4Π6 υϑυὶ τηοάθ ἴῃ ψοἢ τἢ6 νογ8. ἃγα δσχρ]δίηθα, 
ἔτοὰ ψῃϊοῆ, πονονοσ, Ἃπδὲὶ οὗ (Π6 δηίϊθηὶ (ὐοι- 
τηοηϊδίοτβ. Δηα Μοσγυϑ8, βοιηονῃδί ἀἸῆἴεγ. ΤΉΘΥ οοῆ- 
δ'άδγ {ῃ6 κυβεία ἃ8 τηδλπί ἴο Γεΐδγ ἰο (ἢ 6 Κοορίηρ [Π6 
ταὶ 8 οὔἢα ἰδυρῆς ἴῃ δὴ πβοίι|6ἱ βίδῖθ, Ὀγ δἰποῦ 
Ρτοπιιιρδίίηρ, ΟΥ βυρρτγοββϑίηρ, ού αἰίθσίηρ ἀοοίγίηρ8 
85 [ΠΟΥ Ρ]6486, ι8[ 48 ΠΙΘΘΓΒ. σπδηρα {πῃ ΡΙΔΠ 68 οὗ 
{Ππ| ἀϊςα δὲ Π 61} ρίθαβιγθ. Τδυβ ( ευπλεπ.: Κυβευ- 
ταὶ λόγων λέγονται, οἱ πότε μὲν τοῦτο, πότε δὲ ἐκεῖνο 
διδάσκοντες, καὶ μεταβαίνοντες ἀεὶ ἀπὸ τούτο εἰς τοῦτο 
πανούργως. Απὰ {{||8, Μογιι8 οὔβεγνεβ, 15 σοῃῇγηοα 
Ὦγ {Π6 οοπίοχί. ὙΏΘΓΘ 8668, ὨΟΘΝΟΙ, ΠῸ ΓΘΆΒΟΙ 
ὙΠΥ δοέξϊ, ἰηϊογρτγοίδιοη8 ΤΥ ἢοΐ θ6 σοπ]οϊηθά. 

6 Αροϑβί!6 {ἴθ 8448, ΟΥ ΨΥ οὗ οχρίδηδείϊοῃ, 
ἐν πανουργίᾳ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πχάνης. ΑἋ Ὀγεῖ 
8δηα δβοιηονηδιὶ οὔβϑουΓγοα οἶαυβθ, ἩΠΙΘΌ 15 ν 6} ἂχ- 
Ρ]αϊποά Ὀγ ΤἝΘΟΡΗΥΙ. : πρὸς ὅπερ ἡ πλάνος αὐτῶν με- 
θοδεία βούλεται, πρὸς ἐκεῖνο μετατιθέμενοι καὶ περιφερέ- 
μενοι" δι’ οὐδὲν γὰρ ἄλλο πάντα μεθοδεύουσι καὶ τεχνά- 

᾿ϑονται, ἢ τὸ πλανάᾶν. ῬαΓΒΔΡ8 ὲ ΠΠΔΥ δοοουηῖΐ ἴογ ἴΠ6 
6}110818 ἠἢυ8. τοι κυβεία υπάογίδηα κυβευόντων, 
Δη ἴακ6 ἐν πανουργία ἴογ πανουργώς. 

Τὴ6 ψογάβ πρὸς τὴν μεθοδείαν τῆς πλάνης, βρη, 
τς ψιίῃ σοησογίοα δηὰ πιοι]!οα]Ζοα ρ]δη8 οὗ ἀδοοὶϊ!.᾽"» 
Μοτιιβ (γἘο τσ θεν σοιηράγοβ (18 ἔοσα ψ ἢ ἐφοδεία 
8Δη(1 περιοδεία) ΘΧρ Αἰ ἢ8 1{, ““ ἀγίθιη, πηοάμπὶ βοϊθηςοΓῦ 
ἘΔΠΠΘ πα: Ηδποο Ηδϑυοῖι. : μεθοδείας, τέχνας. τοί. 
οἴΐθ5 ἴγομπι Ἠθγπθ5 Ὑτιϑηιαρ. {Π6 ρΏγαβα ἀμεθόδευτος 
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κριτὴς, “8 Ἰυάρα ποὶ ἴο 6 »γαοίδοαά ἰροη ὈΥ {πὸ 
ἘΟΚΒ οὗ ογδίογβ,᾽᾽ δπά, ἃ59 6 880, ἐμιργαοίοαδίθ. 

15. ἀληθεύοντες δὲ ἐν ἀγάπῃ, αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ 
πάντα, ὅς ἐστιν ἡ κεφαλὴ, ὁ Χ. ὙΠ6 δὲ δἰ ρηιῆβρβ, 
“ὁ θυῖ, οἡ {Ππ σοηίγαγυ." ὍΠα αὐξ,. (45 ὦμεν αἱ γνοῚ. 
14.) ἀδρθηάβ ὕροῦ ἵνα. ᾿Αληθεύοντες ἐν ἀγάπη, ἴ8 6Χ- 
Ὀ᾽αϊηθά ὈὉγ Μδοκη. (ἔγοῦι [ἢ6 θαυ πιοάθγῃ (οι)- 
τηθηίδίοῦβ) οὐ {(π6 ργϑδοῇιηρ;, 85 (10 π|| τ] η]βίογβ δηά 
1οδο] θυ, {π6 {γα τἢ5 οὗ [6 (ὑοβροὶ ἔγοπῃ ἴον ἴο {16 
Ῥθορίθ. Αῃάᾶ, ἴῃ ἃ δοίθ, ἢδ γϑιηδγκβ {πδὲ (ἢ 15 τηϑέ 
06 ἃ αἰγεοοη ἴο πρίηἰϑίει8 ἴο ἰθδοῖβ {Π6 1. ρθορὶβ 
ϑουηά ἀοσίτιηθ. οάέκν., ἴοο, ΓΘ 6Γ8 : “ὁ πηδιπίδ!ἢ- 
τησ ἴπ6 {γα ᾿η ἰονο." Αηά, ἴῃ ἃ ποῖρ, (6 στδνεὶν 
Δα ΠΊΟὨ 15} 65 [}15 (]ογίςδὶ γοδάογβ ο οὔδβογνο ἰδῇ 11 ννὰ8β 
16 αἀφϑίσρῃ οὐ {6 τ] ἰϑίσΥ 0 ργαβεῦνα ρϑᾶςβ δηά 
ΟΠΔΙΥ 848 Μ6}1] 89 οὐ ῃοάοχυ, γαρυ αι, δἀπὰ ἀἰ5- 
ΟἸΡΙΠ6 ἴῃ 1Π6 αἰτοῦ. “ΓΠ8 πὸ ψΨ6}} ηϑἰΓυοίοα “ ἀϊ- 
νἱἄεγ οἵ {6 ἐστι Ψ}} ἀθὴγ : γοῖ βυςσὴ σδηποί ([ 
ἀπ 1ηΚ)ὺ Ὀ6 ἐλδ βθῆβθα ἤθεα τηϑδηΐ ἴο 6 ἱῃουϊςαίοάα, 
τ-πῃουρὶϊ Νοαββεϊί, 1 ἢπά, δάορίβ ''. Τ|θ Αροβίῖθ 18 
βρθδκίηρ οὐ [6 ρεορίο ἵη ρεποναί, ηοῖ οὗἁὨ ηιϊηδέονϑ. 
Απά ἢ6 Ὀεδῖ (Οοπιπιοηίδίογβ, θοῖἢ δηςθηΐξ δηα τὴο- 
ΘΓ, ἃΓ6 ἀρτοοα (Πδὲ ἢ 18 ἰσϑδίίηρ γαίθεγ οἵ ργαοέξϊοο 
ὙΠ ἀοοέγιπθ. 80 ΤΠΘΟρΡἢγ]. : ἡμεῖς δὲ ἀληθεύοντες 
ἐν ἀγάπη, τῇ τε πρὸς τὸν Θεὸν καὶ πρὸς τὸν πλησίον, καὶ 
μηκέτι ψευδῃ δόγματα ἔχοντες, μήτε ἐν ὑποκρίσει ϑῶντες 
(ἐνταῦθα γὰρ δοκεῖ οἷ περὶ βίου αὐτοῖς διαλέγεσθαι) 
αὐξήσωμεν εἰς Χριστὸν τὰ πανταὰ ἡμκῦν, τόγτε βίον καὶ 
τὰ δόγματα. (Βγ ἀληθεύειν, Κορρα δῃάὰ ᾿Εοβθητϊῃ. 
ΟὔΌδβογνο, 18 πηθδηΐϊ ἐο δὲ ἔγμο, ὈοΓἢ ἴῃ {ΠπΙη Κίηρ,, βρϑαῖς- 
ἱηρ, δηὰ δοίϊησ. (8ο ἀδη. “να δ6 ἐγμθ Ἴ6η, 8ῃη4 ΠΟ 
80Ρ168.) ΑὨά {Π6Υ σοιϊῃραγα ΡΒΠ]ο. 787. μὴ κατα- 
ψεύσμενον τὸ πάθος, ἀλλ᾽ ἐπαλήθεοον. ΑΠά ὈΥ {Π|πΗ ἐν 
(ἀγάπη, Βοβοηπι. {πίη Κ8, (Π6 ΑΡοδβ,]6 πηθ8η8 {Πδἰ {Π 6 1Ὁ 
Ἶονε οἵ ἐγ τηϑὲ Ὀ6 830 γοζυϊαιθα 88 "οί ἴο ἱπίογίεγα 
ψυὶτἢ σοποοτά δπηά πηι] (85:14 ᾿Ιονθ. Ὗατοί. δηᾷ 
Μοσιβ γϑηάοϑγ {μ6 ἀληθ. ἐν ἀγάπη, ““1ο 5] ΠΟ ΓΟ ΪΥ ἰονο 
ΘΔ Οἢ οἵδοῦ; ὃ6 ἘὉ}1] οἵ ρεηυίηα ἰονο." (866 Π]ΟΓ6 ἴῃ 
᾿Ἀοβοη.) Βυὲ {{|18 5668 00 [ϊ]π|ϊ 6 ἃ 56η86. 
Ἰπογοϑίοσο ργοίεγ {Π6 δεοοηὰ ἰηἰεγργοίδιίοη ; δὶ πυϑῖ 
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Οὔϑογνα παῖ οὖν σοπιση ἱγαηβίαιίοι δείξοσ σοργθν 
Β6η(5 (ἢ6 5686 [ΠΔῊ ΔΏΥ Οἰ ΕΓ. 

15. αὐξήσωμεν εἰς αὐτὸν τὰ πάντα. Τὶ 16 ϑέγΔΏροα {πδὲ 
ἘσΡΡς βῃοιϊά ἰακΚα τὰ πάντα ἔἕος οἱ πάντεφ. Ιΐ{ "5 
υδύυλιν (ἀπ τὶ εἶν.) ἰάκοη ἔοτ κατὰ πάντα, δηά, ἱπ 
οοπμιησξίου νι αὐξήσωμεν, Μ1}}, 85 Μοτιβ δὰ Εο- 
Β6ΏΠΙ. Οὔϑογνα5, ϑἰρείν, ΔΒ ιηρ 4}} μεοῆείεπου δηά 
Ῥισρτοθβ ἴῃ πον ]θίμε, νἱγαιθ, ὅσο. Εἰς αὐτὸν (Π6Ὺ 
τ ρη ον σχρ απ, “΄ ἰη γέβρεοί ἴο ( γίβὲ; σγϑίδυσιπε 
1018 1Πογθᾶ86 ἤο Πΐτη 88 ἢ σϑι86." δ᾽οῸ εἰς Θεὸν ἰπ 
Βοαι. 11, 86., δηά εἰς Χριστὸν ἴῃ ἘΕρῆῇ. 1, ὅ. «πὰ (ΟἹ. 
1, 40. ΜἼἤσισ 41} ουῦ ῥτγοῇεί ΟΥ ἐπ βϑυθμ Ροϊηίβ 15 [0 
66 Δβογροα το αοἀ δῃά (γίβί, ηυσδὲ 6 βουρί ἔοσ 
ἕτοια {Π6 ΤΑεδοίοσίαη ταῖμον ἰῃδῃ τ6 (ὐοιηπιοηίδίοσ. 

16. ἐξ οὗ τᾶν τὸ σώμα---ν ἀγάτη. Οοιίηρδεα (οἱ. 
4,19. ὙΠοΓΘ [8 βοπιθνῃδὶ οὐ ἱγγαρι γι ἴῃ ἴδε 
ΡἢγΑΒΘΟΪΟΟΥ, ὙΏΙΟΝ ΠΙΔΥ͂ θ6 (μ8 δάγυδίρα : πάν τὸ 
σώμα τὴν αὔξησιν τοῦ σώματος ποιεῖται ; 4. ἀ. τὸ σῶ 
τὴν αὔξησιν αὐτοῦ ποιεῖται. Ἡρτο, δἴτοῦ [6 Ππιδπ Ποῖ οὗ 
τᾳ6 Ηροῦγον, {Π6 βδη6 βυρϑίδηϊνε 15 ραΐ ἐνῖςα; 
που ρἢ ἰὼ τη6 ῥΐδος οὗ οὐδ {π6 γεοίρτοοδλὶ ργοϑποιε 
οὐρῶς ἴο παν Ὀθθῃ υϑε. Ηδεγε (6 ψβοῖὶθ σοηρτο- 
ρϑξίοῃ 18 8814 (0 Ὀ6 σοῃηδοίαα, εδοῖ οοπεει θυ ξηρ ψ ἢδὲ 
1: Β88 1 σοιηπΊοη :- οί, 15 [ἢ8 8686 οοπνεγεὰ ὈΥ 
ἐς ρτπγαῖῦίνα ψογά8, τὸ σώμα---ἀφῆς. “ Συναρμολογεῖν 
(1. 6. συναρμαύδειν) ἃπά συμβιβάξειν, δταὸ ϑγποηγπιουβ. 
ἼΙΠ6 ἀφῆς τῆς ἐπιχορηγίας 5 [ῃ6 ἡωποέωγα, ΜὨϊοἢ σοπ- 
ἰδία ἸΏ ΒΌΡΡΙγηρ, πάρ 41}} εἰγουπιβίδηοοθ, τ ῆδὶ 
φὰοσἢ δίῃ, ἴοσ (ῆ6 σοτηηοῦ υ86.0 ΟἸἰῆοδ5 δεν ἀυἱϊ65 
δῖ σοῃιράϊοά ἴο δαπάδ. (Βοξοιθη.) 

ΤῊ8 νογὰϑς δία γοηάογοὰ ὈΥ Βόβθῃπι. [808 : ““ΕΧ 
400 (ουυ8 νἱ δὲ ν 016} πηϊνθγϑαπι Θοο θβί85 σΟΓΡΙΒ 
σοπ]υποίαπι οἱ οορυϊαίαπι ρόΡ αἰνογβοδ σΟΓΔ 55 ῸΓΆ5 
ἰηίοῦ 86 δα]υναηΐς8, ρῖοὸ τηοάσ αὔο πυμαᾳυοάηυθ 
τηθθγηι ἰαυϊά ορογδίυγ Ργὸ νι], σεόϑοϊς, ὃ ΡῈ; 
ΘΙΏΟΓΘΠῚ ΡΟ ΓΟ 15 ονδάαι." Απά Κορρα οὔβεγναβ 
{παι (Π6 Βεηι ηθηΐ, δον νι πάγανίης ἔπὸ ἤρτιγο, ἷ5 
88 01] }9: “ Δα ψἤοβα ροόνογοιηθηὶ οὐ ἢιδεϊ 
Ὀδθῃ μθαθεα (παι (Π6 ψῃοΐα οΒυτοΣ βῃουϊά, ὈῪ 186 
ν ΠΟΥ 5 τη ηἰ ΕΓ οὗ πῃ6π, δίίαἴη στα υλ}}ν στοαίδγ δη 
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φτοδίεγ ἰΠΌΓΘδ86." ὅο Κοβθηΐ). “..4.5 ἔγοα ἴδε ᾿οδᾶ 
4ὴ (6 οὐδοῦ ρδγίβ οὗ τ6 δούγ ἀδεῖνα 116, ν]ροῦγ, 
δηά τροϊΐαῃ, 80 (δδὶ Θδο ὈΥ (ΒΘὲγ τηυίμα] τη ἢ βέγυ 
Θβ88{ ΟἿΘ δΒοίῃογ; 80 (ἢρ υὑίνρεβαὶ θοᾶγ' οὗ (μτιβί 
18. 80 σοΠ)οϊΒοα δΥ Βα: νὶγίαε ψ πιο 11 ἀσπίναοϑ ἔγοῖα 
ΟὨγίβί 88 [18 "δά, {πὲ 680} ραγί ἴΏΔΥ ἴῃ 118 Ὁ ΨΑΥ 
ἑεπα 1185 νἱσοῦγ ἴο δποῖμογ, ΌΥ ψ οῖ (86 ἌΒΟΪ6 ΤΔΥ 
σον δηά (ἢσγῖνϑ." ᾿ 

16. κατ᾽ ἐνεργείαν ἐν μέτρῳ ἑνὸς ἑκάστου μέρους, ““ ὈῪ 
{8:6 ΟροΓδ Ο ΟΥΓ ψογκιορ οἵ βδοὸῇ :ηἀϊν! 8] ραγί οΥ 
τοθιαθογ, δοοογάϊηρ ἕο (6 τθδβυγο (οὗ 18 ρονθτ)." 
ΕῸΣ, 88 οβθη. οὔβογνϑ, (ἢγϑῖ 4668 ῃοΐ ΘΆΓΡΥ  ἔος- 
“τὰ ἢ]8 σοηρτορδίίου δἰ 861 σι οι (ἢΠ6 ᾿ηἰογνοη- 
(ἰοη. οὗ πδη, θυ  ὉΥ »ιληλδέον, ὙὮὮΟ86 σο-Ορορβείοῃ 
δ ΘῃΊρ]ογ8, δΔηα ΨὨοῖ ἴον 8δοι ἃ -Ῥγουγρί ἴο δχογί 
κἀμοὶ ψθοΐο ρον ἴο Ὀγηρ δῦουΐϊ ψῇδὶ ἢ6 ψ} δι}, 
ὨϑΟἶγ, οἰκοδομὴν ἑαυτοῦ (8611. τοῦ σώματος) ἐν ἀγάπη. 

17. Νον [Ὁ] 8 δὴ Ἔχῃογίδίοη ἰο ἔπ 6 οὐ] ἰνδίϊοῃ 
οὗ οἔδεοσ Ὁ δε δῃ νἱγίι 5, ψ ιοῖ μοῖρ ἢγϑί (νοῦ. 17 
--94. ΠΕΡ τ. βεπογαζίψ, τα ἰὩΘ (δῖ νοῦ. δ 
6644.) ΠΠυϑιγδίοα ὈΥ 8026 5310 ρ}6 ΒρΡΘΟΙ 68 οἵὨ ν]Γίι168 
ΔηἋ ν]ς68. (Κορρε.) ἵ 

Μαρτύρομαι 18 ἴοτ παροικκοιλέω, οὐέοβέογ, ΟΘΟΆ7ΗΓΟ. 
δ66 δϑοβίθυβ. οὐ Ἴδ}}. ᾿Εν κυρίῳ, ΓΤ, ““ὈΥ 186 
ΤΥ," οὐ “88 γὰ ἴονα {πὸ 1 ογὰ 7688 Οἢγιϑί, ίο 
ὙΠΟ Μὸ ΟὟ π6 ὈοηδαςΒ δῦονα τηθηςοηδά." Μη- 
κέτι, ““Ὧο ἰοηρογ, Ὠον (δδί γ8 Ὦανα θ6θ (σι βε18}8.᾿ 
Το5 βθοῖθβ ἴο Ὠϊηΐ (Πδί Βοῖῶθ ψογ ἤθη 40 ]ινίηρ, 
Καθώς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη, ἃ8 [ῃΠ6 γτοδέ οὗ (ῃ6 'Ο δΏ 685 
([. 6. 828 οἴδαγ, νιΖ. υποοηνοκίθα (ἀΘΏ{1|6 ΒΕΘεβΟἢ8) 
᾿νε." Ἐν ματαιότητι τοῦ νοὺς αὐτῶν. ΒΌΡΡΙΥ (ΕῸΡ 
ἐλεν τὐαἰκ) τη, ο. Τῃα βθῶϑα οὗ (818 οἶδιιβ6 1 18. ἢο 
ἸΘΑΒΥ Ὠγδέίϊετ ἴο 8ἀ)ιδί, ἴα ψογά ματαιότης Βαΐηρ 
(Θβρϑοῖδῖν ἴῃ {886 ΗΘ] 8ι168] 0.86) 80 σεπεγαΐ ἃ 
ἃ ἴθγῃ βιζηϊγιηρ Ὀοιἢ ναπέέψ, δηα οοροοία! γ ἰῃδὲ οὗ 
ἑάοίαέγῳ, δὰ 480 ἐφιρνγοδίίψ, ἕο. '“Γἢδ θ6βὲ τηοάδγη 
ΟΠ ΔίοΟΓβ ΓΟΠ ΘΓ, “ ΠΟΥ ἐϊνα δ} 40] ἴο 1τ{Π6 
ΘΥΓΟΏΘΟΙ8 ΟΡΙΠΙΟῺ5 ΜὨϊοΝ, 8ἃ8 Οὐθη 68, {ΠῸῪ Πᾶνθ 
πρ Ὀ1064α." οὐ {Π6 τ οἷθ, 11 βθθπὴ5 τοδί ὑγυάδης 
[0 .ο05}οῖΝ 41} "ἊΝ αῦόνθ ϑθηβοδ, (πουρῇ τἢ6.32ησέ Οἢ Η͂γ. 
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δε Καορί ἴῃ νον. Τἢυ8 ὙΠΘορἢγΪ. : ὡς τὰ εἴδωλα 
σεβόμενοι, καὶ αἷς τοῖς πάθεσι δουλεύοντες, καὶ τοῖς τοῦ 
κόσμου ματαίοις προσηλώμενοι᾽ ἃ ματαίοτης λέγονται, δὲ 
αὐτὸ, τούτο ὅτι ἡμεῖς αὐτοῖς ματαίως χρώμεθα" οὐ γὰρ 
τῇ ἑαυτῶν φύσει μάταιά εἶσι" καλὰ γὰρ λίαν ἐκτίσθησαν. 

18. ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ---αὐτών. Τα Αροϑέε!6 
ΓΕ 1Πυβέγαϊο8. {πΠ6 παίμγδ δῃὰ οσαιι86 οὗἁ (ἢ]5 πηοηϊαὶ 
-(Ο}}γ. 

᾿Εσκοτισμένοι ἰΒ ἴοΥ ἐσκοτισμένα, ψιἰ!οἢ γν458 τοαιυίγοά 
ὈΥ ἔθνη (Ὀγ (ἢ πρὸς τὸ σημαινόμενον). ΜΝ οοιῃ- 
ΡᾶΓ68 ἃ Ρϑββᾶρθ οὗ Χεϑη. Μοιῃ., ψἤθγα Γ πόλεις 
σοπ68 παύσοντες. Απα ἤρα [}}18 88 ἴδ δ βιεσ, 88 
ἔθνη πδὰ βρη θα Οδητ!6 »ογϑοηδ. ὙΠῸ ἤρυγα ἰπη 
ἐσκοτ. ἴον ἄφρονες, δοίοοίεά, δεεοέξοα, 15 ἰγεχιθηΐ, ἀπά 
118 ταϊΐο οὔνίουβ. (οἴηραγο ὅ, 8. ἴοι. 1,21. Απὰ 
80 “9οβϑρίι. 400, 14. καὶ τὴν διανοίαν ἐπεσκοτίσμενοι. 
“οβορὶ. 1288, 95. ἐπεσκότει γὰρ αὐτών ταῖς γνώμαις ὁ 
Θεὸς. Ηδβογῇ. καταφράκτοις ψυχαῖς" ἑπεσκοτισμέναις. 
{18 ορβεγνθά ὃγ ΤΠθορἢν]. : Τὸ μὲν φώς ἔλαμξε τῆς 
τε θεογνωσίας καὶ τοῦ καθαροῦ βίου" αὐτοὶ δὲ ἐσκότισαν 
ἑαυτοὺς, ἀσθενὲς ποιήσαντες τὸ τὴς ψυχῆς διορατικὰν διὰ 
τὴν ἀχλὴν τῶν καὶ τῶν βιωτικῶν ᾧροντίδων. 

18. ὄντες ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ϑωῆς τοῦ Θεοῦ. ΤΠΘ 
ὄντες δθοίηὴβ ἴο ἤδνο [{||6 ἔοτοθ, Ὀυΐ, 1 τριῖἢ, 1Π6 
ἀπηλλοτρ. 18 (48 βιιργὰ 2, 12. ἀπηλ. τὴς πολιτείας τοῦ 
᾿Ισραὴλ) ἴο ὕ6 ἰγοδίθα 88 δη σα)εοέδυθ ΟΥ 80 5 Δηςιν6 
τΑῖῃοῦ (ἤδη ἃ Ρατγιϊσὶρ᾽θ, δπὰ παρῇς Ὀ6 Γοηάἀεγοα (885 
{Ππ6τ6) αὐέοπς β"οπμι. “ΓῺ ΝΟΡῪ 88Π|6 σΟΠΒΕΓΙΟΙΊΟΩ 18 
ἰουηά 1η (οἰ. 1, 21.. " 

18. τῆς δωῆς τοῦ Θεοῦ. Τα τοῦ Θεοῦ 15 [ὉΓ κατα τὰν 
Θεὸν, ““ἃ [Πἶὸ ἀρργονϑά υηΐο Θοά, δπά γορυϊαίθα Ὁγ 
[19 ν1}}." δὸ 8. δ1, 18. ““ἐπ6 βδογιῆςς οἵ (σοα 1ς,᾽᾿ 
ὅζο. 118 ;ψ6}} γειῃδικοαά Ὀγ ΤΠΘΟΡΙΥ]., {παὶ (Π6 ἴδ 

8. ει 5. σοπιραγεβ Ηἰογοοῖ. ἴῃ ἀὐτεχ. Ῥγι}δρ.. σϑγιη. εἰκότως θεοὶ 
θνητοὶ λέγοιντο ἂν ἀνθρωπίναι ψνχαὶ, ὡς ἀποθνέκουσαί πόξε τὴν 
θείαν εὐθωΐαν τῇ ἀπὸ τοῦ θεοῦ φυγῇ. καὶ ἀναβιωσκόμεναι πάλιν τῇ 
πρὸς τὸν θεὸν ἐπιστροφῇ, καὶ οὕτω μὲν ξῶσαι τὸν θειὸν βίον, ἐκείνως 
δὲ ἀποθνήσκουσαι, ὡς οἵοντε ἀθανάτῳ οὐσίᾳ θανάτου μεταλλάξειν, οὐ 
τῇ εἷς τὸ μὴ εἶναι ἐκβάσει, ἀλλὰ τῇ τοῦ εὖ εἶναι ἀπτοπτώσει' θάνατος 
γὰρ λογικῆς οὐσίας ἀθεία καὶ ἄγνοια, οἷς ἕπεται καὶ ἡ πρὸς τὸν. βίον 
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οἱ ἃ γδίοηδὶ ᾿νδῖηρ σοηβίβίβ ἴῃ Δρργθῃϑηάίηρι ἐγ ἢ - 
θυΐ δα ψῇο 18 ὈΠπάρα ἰο {}18, τα! ν ἀοθβ ποί ἐΐυδ, 
Ὀασδαδβα ἰγυ δηὰ {π6 Πἰρὶις οὗὁἨ γρδϑοῦ ἃγα (Π6 δι. 
δίαποε οὗ. 

18. διὰ τὴν ἀγνοίαν---αὐτῶν. ΤῊΒ οἰδιι86 ϑυρροϑβίβ {Π6 
οαϊιδ6 οὗ (ἢν ὉΠ Ππάπ688 ἀπά δ] θηδίίοη ; ν ἢϊσῆ, ἢον- 
ΘΥΘΓ, 15 Ἐχργοιβϑαά ρορεΐίαγίψ, Δῃἃ ἢοΐ νὴ ρἢΠοβο- 
Ῥἢΐςα] ὀχαοίηθββ. Τἢδ παΐξωσιν τὴς καρδίας αὐτῶν 18 
ἴδῃ ὈΥ ΚΟρρδ 88 ἃ πε τθ βυῃποηγηα οὗ ἀγνοίαν ; ἃ 8 
1{ διὰ τὴν----αὐτών ΘΓ ἃ οἶδιι56 Ἄχαρϑίϊοδὶ οὗ {{|6 ργε- 
ςοαϊηρ. Βιῖ[ γαῖποῦ γοραγά {ῃ6 ᾿ οΪ6 ἃ8 Ἔχργθββϑϑά 
Ῥογῆδρβ βοηιθιννδί ἴοο Ὀγιοῆν, Ὀυΐ οἵ ψὨ]οἢ (ἢ6 86 η88 
18 {Π18: “Βγ {18 Ἰρῃογδῆςα (οὗ {Π6 παίιυ6, δί(γὶ- 
᾿γυῖε8, δηά ριον άθηοο οὗ (ὐοά δῃηἀ ἃ βίαϊε οὗ τοίγί- 
δυ.]0η), δῃ Ἰρῃογᾶησα ΡΔΓΕΥ͂ Οσσαβίοηα ΟΥ̓ ΠΑ Π 689 

᾿ ΟΥ̓ Βραγῖ, οοπίγοῖβα ὈΥ 8ἰη{ι} μαρίῖ5, ἀηά δηρσεηάογοὰ 
Ὀγ Ὀδὰ Θχϑιηρὶα δ οογγυρί ρῥυγϊποίρ]65." ἘΕῸΓ 80 
ὙΏΠΟΥ 88 Ἔχρίαἰηθά {Π6 ἀγνοίαν Δηα πώρωσιν, δηά, 
1 τ ηΚ, τρί γ. [ὁ 18 οὐ σοῃβθαιθησοα ποῖ ἴο σοη- 
Γουηάα {1 ἔνγο οἴδιι868 ; βίης {86 διὰ τὴν πώρσωιν 
ΒΌΡΡΙ168 [Π68 τϑαδοη ἴῸῦ ἴΠ6 ἔοσπμθσ, ὅο ΤὨθορην]. 
(ἔγοπι ΟἿ γγ8.), ποιείηρ 6 οδ]θοίίοη, “ ψῇν, 1 
ἹἸσῃογδηΐ, Ὡοΐ ἰῃβίγιοϊς σαί γ (ἢΔὴ δοουβ6 ἐἤσπ ἐ᾽ἢ 
7 αοϊουϑν δἦ8β, ὈΥ “ΨΥ οἵ ρδιαρῆγαβα : ̓ Αλλ᾽ ἡ 
ἀγνοία διὰ τὴν πώρωσιν αὐτοῖς ἐπεγένετο, ὅ ἐστι, διὰ τὴν 
ἀναισθησίαν" ἡ δὲ ἀναισθησία ἐκ τῆς πρὸς τὸν ἀκαθαρ- 
τὸν βίον διαθέσεως αὐτῶν. “ὥστε ἐγκαλεῖσθαι ἄξιοι. 
Απά Κορρδ οὔϑβογναβ {παῖ (Π|8 ἀναισθησία, ἱτηρ] 164 ἴῃ 
πώρωσιν, 15 ἴῃ ΙΔΔΠΥ δηίοηῖ ἰδησιδρθβ ἃ βγιηδοὶ οὗ 
τιαἰρηϊέν δὰ ἀοργαυΐίν οὗ ταϊη, Δ5 ψγ6}} 88 5107" 
ὍπῸ6 δηᾺ βιιριἀϊγ. Οὐδ {6 γαϊΐο τηθίϑρβογε ἴῃ 
πώρωσις, 5886 ἴῃ6 ποίθ οη οι, 11, 7, ἀηὰ σοιρᾶγα 
15. 6, 10. 

19. ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς παρέδωκαν τῇ ἀσελγείᾳ, 
᾿ ὙΠα ἄπηλγ. Ῥεἴδ. ΠΠυϑγαῖεβ ἔγοην ᾿μηιθιου8. Ἐχβιηρ68, ΒΟ ΓΟεΪν 
ΔῺΥ Οὗ ννὨο, ὨΟΝΥΘΥΘΓ, ἃγα ἴ0 [6 ρΌΓΡρΟΘΘ, 1 σαν ἱπιρογιίηρ ἐε- 

ἄμετρος τῶν καθῶν ἐπανάστασι.. Απὰὲ Κορρο οοιηράγεδ Ρμΐϊο Τ' 1. 
Ρ. 9335. ἀνάγκη, τὸν ἀλογῶς βιοῦντα, τὴς θεοῦ δωῆς ἀπεσχοίγισθαι᾽ τὸ 
μὲν οὖν κατὰ θεὸν δῇν ἐν τῷ ἀγαπᾷν αὐτὸν ὀρίξεται, 
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αἷγ ; ΟΝ 15 ηοῖ Ποῖα ἴΠ6 βϑηδα οὗἉ (6. ἴθιτη ; ἰπουρὰ {μα ὅγν., 
ι1ρ.» Δηὰ Αταδὶς ἰγαπϑίδίοιβ 80 υπαεγϑιοοα ἱϊ. Α8 ἰο ἴα σεδάϊῃρς 

᾿ἀπηλπκικότες ἴη Ὦ., Ε;., Ε΄. α.., τα ἰθ ἃ πηοῖὸ εἰποη ἀαίϊοπ οἵ (ποκα νῖο 
οἷ τ δύανα 5686, δηἀ, ἰῃ ΟΥάδν ““ (0 ὍγαΚο διιγεῖγ τηοζε δῦζτε," 

αἰϊεγεὰ (Ὡς τεδάϊηρ. 'ἴο σοπιργεμβεῃα (6 ἱπιρουτῖ οὗ ἀχ. νὰ τημεῖ 
Διίεπὰ ἰο {μαῖ ἔογοα οὗἩ ἀπὸ ἰπ τ[ιἷθ δὰ ἃ ἔενν οἵμπογ ψογὰβ ὕγ νυ ἢ ἢ 
ἢ ἀεηοίε8 οεαεὶπς ἵγοπι ἰδ6 αοἰΐοπ οχργεβεοαὰ δὲ (δε ὈὉεγὺ. Τὸ ἢ ῖ ἢ 
Ῥύγροβο ϑεϊἴβ. δρί!γ οἰτεβ Τπυογά. ὦ, 61]. ἀπαλγήσαντες δὲ τὰ ἴδια 
τοῦ κοινοῦ τῆς σωτηρίας ἀντιλαμβάνεσθαι" πθαγα (με δοῃο  ᾽,ϑὲ ἐς- 
φιαΐηβ ἰξ “΄ οεαεὶνᾳ ἴο στίανο," Δῃηὰ οομᾶτεθβ ἀπολοφυράμενοι, ΜὨϊεκ 
ΟσσΌ ΓΒ 6ἰβανῆοσγα ἴῃ (ἢ ϑᾶπη6 δυῖηον.Ἐ ὙΠε 8εηϑε οὗὨ ἴδ Ἔχργεβϑϑίοῃ 
15 εχρίαϊηεα ὈΥῪ ὙΠΟΟρΡἢγΪ.: κατεῤῥᾳθυμηκότες, καὶ μὴ θέλοντες 
“καμεῖν πρὸς τὴν εὕρεσιν τοῦ καλοῦ, καὶ φἀναλγήτως διατεθέντες, καὶ 
οἷον μεμωραμένοι. Τῇ τοσεηΐ Οοιηιηρηίαίοτβ ἴαξς ἰΐ ἴῳ ὃ6 δημξ- 
ναϊεηῖϊ ἴο πωρωθέντες. Βιιΐ μεγδδρβ ὕὈοι ἢ 86}565 λυ Ὀ6 ΠΟΠη])οϊηοα 
τυ : ““ςεδϑίηρ; ἴο εἷ ΓεπΊΟΥβ6 ; οθαβίηςρ ἴο ἔεεὶ δ 81} ; Ὀθουτηΐπρ 
ς8]]οὺ9 ἴο 811 δοῆϑ86 οὗἉ τρί δηἃ ἸΓΟΏΡ' ; Βανί; ΠΟ σϑγε ὧσ νἰδῃ ἴὸ 
ἀχογῖ {Ππδρλδοῖνεβ δρουϊ ἴἢε τηδιοσ. ἡ ὦ 

Παρέδωκαν αὑτοὺς τῇ ἀσελγείᾳ. ἴἰ 58 με] οὐδεσυεὰ Ὁγ ΤΠΘΟρΉνὶ., 
. ἴπαϊ ἤδῆσα τδγ ὃδε οχμβὶηεα δηά γεοοῃοεδα {Πππῶὶ ραβδαρο οὗ οιαδηβ, 
ὙΒοῖ6 ἰΐ ἰ5 βαϊα ἴῃαὶ ἀοὰ ρσατε ἐΐδιπ τρ ἴο ἃ χσεργουδία τοϊηά, ἱ. 6. 
Οοὐ ρετιπίεὰ τἴνοῖν ἴο ρῖνε {πευηθεῖνεβ ὑρ, ἄς., δηὰ αὐϑαπάοηεδὰᾶ 
᾿νε το {μεῖς οὐνη σιιϊίδοα. Εἰς ἐργασίαν, ζορμρε τΤειδ ΚΒ, ἰδ ἴοῦ 
εἰς τὸ ποιεῖσθαι ἐργασίαν. [ἰ 8 οἴ ἔγοῖα ἐπηροτίδησε ἴὸ ποιίοα, ντἢ 
ὙΠΕΟΡ Υ]., {πᾶῖ 16 εἰς ἀπαϊοαῖεθ (παῖ (6 ννα5 {πεῖν δεξἰεά ἀπά ςοι- 
ἐἰπιιοα Ῥμγροεθ. ΟὍη (6 ἀσελγεία δηὰ [Π6 ἀκαθαρσία ἰΐὶ 18 ᾿πηδοο5- 
ΒΑΙῪ ἴο ἀνγε}}, πος «ἤευ ἀδηοῖα 4]}.: τῆοϑε δὐουι παῦε ἐν ΡΥ ἐἶο8 
᾿ηὶρη ἰμ6 Αροβίϊα δδοσίδεβ ἰο {πΠ6 Θςηι μεθ πα Βοπ. 1. Τμε Αροεί!ε 
ἀοεβ Ὠοΐ παῖε εηῖογ ἰηΐο 8 ἀεί] οὔ {πε ἀἰδρυβίϊηρς ἰουϊατθ, ἃ 
ΒοΓγα; Ὀυχῖ 16 ἴδει πάσης, ΏΙΟΝ ᾿6 ι.668, 19 ἀου ι}6585 τηεδηΐϊ ἴο 
ἱποίυε αἰ ἴΠεΓα τποηιοπθὰ. Απὰ ἐν πλεοόνεξίᾳ ἰ5 (1 {π’η}ς} γηοπηῖ 
ΜῸ αν δὴ ἰβίδηοίνο ἔοτοθ, δηκὶ 5608 ΚΈΓΥ δ οϊἤοδί. ἔξ βὶ {1 
“οοῃορίνα) 8η δάἀνειθία] μἤγαϑα ἴον {με βόνεκῦ πλεονεκτιεζε, συροήίῳ. 
80 Ῥμοί. : καθ᾽ ὑπερβολὴν, ἀνενδότως. Αἰτιὰ (δ πλεογεκτεκὸς 18 
Ὅγ πὸ (]οββοργαμῇογβ ἐχρίαἰηδ αὐἱά. ὙΠΕΥ σάνο {ἰειηβονεβ ὑμρ, 
ἀδεη, ἴο δυςῇ ᾿πδοϊν ουδηεβ8 δηπὶ β6ηδιδ} } γ, 85 ἱζ (ΠΟΥ ΠόΡοΡ τοῦδ 
δανα οπουρ. Οὐομραῖε ἴ8. ὕ6, 11. }ὲ ἰ8 δηγονμάϊγ τειπδεοσὰ γ᾽ 
«ΟΒεγϑοεί, δηὰ ΤΆδΟρ}γ}., τἢδι {Πὶ8 ἐν σλεονεξίᾳ ᾿ωρ ϊθϑ, αὶ ἐξ [δ 
νυ πίδΥ Ἀηὰ δε] -εροηάεγεά, Αμὰ (μον Ὀοιἢ Δα πλεονεξία ἴογ 

᾿ ἀμετρία, νεϊνίοι 8 οοηβττηοά Ὁ Ῥοϊγῦ. ἔχο. [δραῖ, 58. γ.. 1909, 
γαῖ μετριότης 186 Ορμοϑεά ἴο πλεονεξία. 

“- ΤῊ ΤΆΓΕ 86η86 8ἷ80 Οσου8 ἴῃ Ἡδοτγοάοῖ. 9, 51. ἀπεκήδευσαν, 
Μ., “τνῇῆδη {ΠῸΥ πιδὰ οσδδεὰ ἴο ρτίενε ἔον." ὅ66 Ψδϊὶοκ, ἴῃ ἴος., 
ὙΨὮΟ ΟΙΊΡΘΙΕΒ ϑυΐά88 : ἀποπεπονηκός. ᾿Αποκεκρωπαλίσμενος. Απο- 
μηνίσας. ᾿Αποσπουδάξειν. ᾿Απερυθριίάξω. Απὰ 860 ἀποκωκύω ἰη 
ΖΕ 5Ξ.ἢγ]}, Αρδηι. 15, 49. ΒΙομπιῖ. ννῃογα 8εε (ἴ ποίε οὗἉ ἴπὸ Ἰεδγηθὰ 
Ἑάϊῖον. ΑἾδθο Ρ] αἱ. ΟἸεοη,. 22. ἀτάλγησας τὸ πένθοε᾽ ἃ ΤὭροοΟΥ. ]αγῖ. 
1,᾽188. ἀπεπαύσατο, οεαβει 0 δρξαΐι. 
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.- ὙΠῸ δῦονα ἰ8 80 Βδῖιιγαὶ δῃηὰ βυ ϊαῦα ἃ βθῆθο, ὑπαὶ ἰἰ 8 σαρεϊολοις 
ΔἸπιοϑί Αἰἱ (6 γεσοηῖ (οτϊηπηδηΐδίογβ (6 Ὁ ΟΥοῖ., γνῆ0 δϑθϑηβ ἴο ἢδνϑ 
εεγῖνεα {Π6 ορἱ πίοη ἤἔγομῃ ῬΠοῖΪι8,) δῃουϊα χρη ἴῃ ἐν πλεονεξίᾳ, 
““7ὁγ ἰἤδεαΐε οὗἉ ἱμονὸ απὰὶ βαϊκ," βἴποθ βοιηδιϊπιθβ, (ΠΕ Υ οὔφεγνθ, ἐσθ 
τοδῖθβ ργοδίμυϊοά {Πεῖν ὈυαΪ68. Βαϊ] ποοὰ ἠοῖ γεϊηδγίκ Ὦονν ὅαϊ δηὰ 
δὶ ἃ εϑηβε [ἢ 8 γὶ6}6.8, δηὰ ᾿ξ {|6 ἀργβϑβϑῦὶε ἴο {πῸ νογάβ παρέδωκαν 
τῇ ἀσελγείᾳ, (νεὶτἢ ννὨΐ ἢ 1 τνοι] ἃ οοπηραγα Ὠ]οά. 81ς. 1.. 17, 108. δοὺς 
δὲ ἑαντὸν εἰς τρυφὴ»). Βοδ᾽ 65, [6 Αγ 5116 18 ἤδγα ρἰνί δ᾽ ΒΟ1)6 β6Π6- 
γναΐ ἱγαύία οἵ οἰ ΓΔΟΙΟΓ διηοηρ (ἢ6 (οη 68, δπᾶ δβροοίδιγ ἀορίοα 
(Ππαὶ ἑπσαίίαδίο ξοπβμαζὶἐῳ ν]νιο ὈΪϊοα 4}} ἰἢ6 ἔδθ ρθ οἵ νἱτίυς, 
εἰεδλάεπεά {ππ ἔοσγοα οὗ οοῃβοΐίθηοε, δηὰ ἀδσκεηδὰ ἴπ6 υπάεγεϊδηάίηρ 
8η ἃ ΤΠΟΓᾺ] ρεγοαριΪΟΏ8, 80 ἰΠαἴ ᾿ΠΕΥ εἰ εν Κηεῖν ΠΟΥ οαγοὰ δυρὶ 
ον ᾿ἰνηρ υηο αοά. Μογεονοσ, σογσγυρὶ 85 τοἰρης ὃ6 τε βίαϊε οἵ 
ΤηΟΓΑΪ8 ἀπ] ηρ; (πΠ6 ΗἩροδίπθηβ, {6 γα 18 ΠΩ τεϑβοὴ ἴο ΒΌΡΡΟΘΟ ἴπαΐ (ἢ}8 
“παΐὶό ργοείἑἐμἰϊοη, νου] θα δϑογ θεὰ ἰο {Π6 πὶ 88 ἃ ϑεπέγαέ ἰγαὶϊξ. Απὰ 
1 ἰδ 'η νϑίῃ ἴο ρ]εδὰ (παῖ ἴῃ Ψυΐ;. ἢΔ8 αυατίἑἑα ; ἴον δΦεγοιηα ᾿ν! 86] 
οχρίαΐη5 (ἰπαΐ οὗ ἱπεα{ἰαδὶο ργοοηϊπο88 οΓ Ρίεαβιτα ;  ὨἸΟὮ βρη δορί ου 
ὉΘΟΌΙΒ ἸΏ ἃ Πϑδβᾶρα οὗ 5 ]δῖ, οἰϊεὰ Ὁγ Κορρε : δναγιτἰὰ οογριι8 δῃϊ- 
τουτηαιι οἰευϊηδῖ. 

21. εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε, καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, κα- 
θώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ. ΑἸπιοϑβί 4}} (ἢ τοοθηΐ 
Ο(οπμπροηίδίοιβ γοηάθγ {116 εἴγε δίποθ, νι ὨἸΟὮ 5 ρη1Ης 8“ 
(ἸΟἢ ἸΏΔΥ ὃ6 δάααντίοά ; Ὀιυὲ {[ΠΘΓΘ 8668 ὯῸ ἤθοθβϑι Υ 
ἰο δϑαηάοῃ {Π6 σοιηπίοη ἰηϊαγρτγοίαιοη δὲ πιοάο," 
ψ οἢ 6] οαίον ἢ1η|8 ἃ ἀομδέ ΘΙ Π6Γ (ἢ 6 ῬΘΙΓΒΟΠ8 
ψῆο δοίοα 8ἃ5 80π16 οὗ {πὸ ΕΘ βίδῃ8 βθθῖι (0 ἤᾶνδ 
ἄοηῃα," τιν υμάογβιοοα ψῆδὶ τἢθν δά Ὀθθῃ 
ἴδυσῆς. 866 Ῥῃοῖ. δρ. (Βοιπθη, - 

21]. ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, ““᾿ανθ θοοη ᾿πϑίγιοίξα ἰῃ 
ἢϊ8 ἀοοίτη6.᾽ Καθὼς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ 1. Κορρθ 
νου ἰακα ἀληθεία ἴῃ (Π6 86η86 ἐγμθ υἱγέμε, ἃ8 ΟΡ- 
Ῥοβοὰ ἴο ἀσέλγεια οἵὁἨ ΘνΘΓΥῪ Κιπά ; 88 οιῃ).1, 18. Φ, 
8. Βυὶ (18 ΒΘϑιἢ 5 ΨΘΓῪ Πδγδῇ ἢ ΠΟΥ 18 {Π6Γ6 ΔηΥ͂ πθϑα 
(ο ἀοβοσέ 1ῃ6 σοπιῆοπ ᾿πιογργοίδίοη, πδιηοῖυ, “ 1 
γα μάνα βδδῃ ἰδιιρῆς δηα ἤν ππάογϑίοοα (ἢ6 ρυΓΟ 
Δ βίποογα ἀοοίγηα οὗ «6811, 1. 6. Ρυγο ΟἾγι5- 
εἰδη!γ, ψ Ὠΐ ἢ, 88 {Π6 Αμοβι]8 ἱπηπηθα! θυ 80] 018, 
ἱηνοῖνοβ (6 ΟΠ ον ηρσ ἀμ{168, 411 ἸηςοηΒβιϑίθηϊ νΙ ἢ 
86 8:1. 7. Ετοτὴ (Π15 ἀπα {Π6 ργθοθάϊηρ νϑῦβα Ψ6 
ΔῪ ([ {πη Κ), ἢ Ποάαγ., Μδοκη., ἀπ Βοβθηπι., 
ἰπΐοσ {πδὲ (Πα 85 ἃ σϑγίδ! ἢ ΤΏ ΠΠῸΣ οὗ ἰΘδοϊἢίηρ δπά 

“- Τηδὶ (ποτα ὑὐδγ6 900 ἢ νῦ8 ΠΙΔΥῪ ᾿ΠΠῸΓ ἔχοι (ἢς μαρτύρομαι ὑμᾶς 
μήκετι περιπάτειν, δι. ἃἴ γοΥ, 17. Απά οοπῖραῖο 4. 1. 

ΝΟΙ,. ΨΙ. ῶκ 
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οὗ ἰδαγηΐηρ {πὸ ΟἸ γ βείδη ἀοοίτίηθ ποῖ αὐϊα ἤπσοῃ- 
᾿βἰϑίθπε ΨΠ δυο ἰγγορῦ αι 168; δηᾷ {Ππῶὲ {815 ΠΥ 
«οἰδῆοο, {Κ6 βοπηθ οἰἤδῦ ρῬαββᾶρβ ῃ ἴἢ6 ΑΡροϑβϑι θ᾽ 8 
Πρ, δ {Π086 (ἢ γι 8018} ἰοδσἤθγβ 0 ΤΟῸΚ ἴο0Ὸ 
ἽΠΕ]6 σατο ἴο ποι] σαίθ (ἢ6 ἀπ|165 οὗ Ῥγδοίοδ) τηογα ΠΥ. 
ἽΝΟονΝ {Π18, Μὲ Κῆον, ψ858 πη ο}) (ῃ6 οᾶ86 αἱ (οσί ἢ : 
δηᾷ 10 866π18 ἴο να ὈΘ6Θῃ 80, [Πουρσἢ 1η 84.1685 ἄα;γθο, 
δἱ ἘρΡΠοβηθδ. Απα πὸ ΨΟΒαθγ, δίησα [ἢ6 ἔνο (1168 
ΓΘ Β}ροβδά ἴο 6 {Π6 πιοβί νἱοίουβ δη ἀδρτγανοά 
Οὗ δὴγ ἴθ [6 ψοῦϊά. [Ιπάἀρθοὰ (ἢς τηογὰὶβ οὗ {116 
Ιοηΐδηβ ῈΓΘ δἰπηοδί ρῬγονουθι} Ἐν ἀερσγανεά. Μγν 
Ἰοδγηδᾶ το άθυβ ψ}}} Γοιηθαθοσ ἴπ6 Ῥοέμα ἀοοονὶ σαπ- 
ἀοὲ ]οηΐοος οὗ ον. ὕδσγη. 8, 6, 21., δηά ψ1}} Κπον τἢ8 
(56 ῃ86 ΜἬΏΙΟΝ 10 ὍοαΓΒ, οἡ ψῃ οὶ) ΜΙΓΟΒογ οἷ τηδῪ 6 
σοηβυ θά. 
ΩΦ, ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν 
τὸν παλαὴον ἄνθρωπον. 'ΓῊΘ ἀποῦ. ἀδρθηάβ Ὡροῦ ἐπε 
᾿ἐδιδάχθητε. ᾿ΓΠ6 Β6ῆ86 ἰδ: “Υοι πᾶνϑ, 1 88γῃ, ἴσβϑη 
ΔΌρης {Πᾶΐ γου 5ῃοι!α ρευί οἱ" ὅς. Οπ ααλαιὶὲδν 

ἡ ιἀνθρωπ. 85θε {6 ποῖα οἡη Βοιῃ, 6, 6. δπὰ 16 ποῦδβ οὗ 
νυ, Ἰ)οάάτγ., δῃὰ Ψ).}}8. Κατὰ τὴν προτέραν 
᾿ἀναστροφὴν, “ΜἘὮΙΟὴ 8 (ΟΠ) 5901{40]6 10 γοι!γ 
ογηοῦ ρος οὗ [16.ἢ 8.0. ΤΠΘΟΡ ΠΥ}. Ἔχρ δ : τὸν 
τῆς προτέρας ἀναστροφῆς τρόπον, καὶ τὴν παλαιὰν Ξισὴν 
καὶ ἐφάμαρτον. 

Ἐοδοηπι. 158 {ἢ Αφοϑίΐδ ἤδθγα γείδιβ το οί 
“ὅονβ δηα (ὐεηΌ1} 65. Βυΐ ἔγομι νϑῦ. 17 ννὲ ΠΊΔΥ ἱπέδε 
ταῦ 6 ΘΏΪΥ δάμογιβ ἴο (ἢς ἐφέέξε)". 

᾿ς 2, τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 
εὐ ΟΓΓυρΡίΘα ὈΥ ἀδοο τ ι] 1υδὲ8." ΤΠ σεπαῖνο τῆς 
ἀπάτης 15 (ΒΥ ἃ ΗΘΌγα!5π)) ἐογ τῇς δγοοῖνα ἀπατή- 
“λαις. {15 βύγδηρο (ἢδῖ Δηγ βδουϊὰ ἤδνθ Ὄχρίδἰηθά 
ἄς ἀπατ. οὗ 18 ἀδσςοιὶβ οὔ 1Π6 ργιθϑίβ δὰ μἢ!]οδο- 
'Ῥἤδτδ, Ὦγ πο ((ΠδῪ 16}} 118) ἴῃς ρστοββοϑὶ ν)εδβ 
ΘΓ Θχοιιβοά, [1 18 80 β0}} ζογα παξιγαί ἴο τξοΓ- 
φιδὲ τὸ, (ΒὮ 116 δηδθΐ (οπιπηθηξαίοιβ,) οἵ (Βαϊ ἀε6- 
ἰσρῖ Μῃ σἢ ὍΠ6 ἢοογί δηᾶ (ἢ6 Ῥδξβῖ 08} Ὀυϑοῖβα οἡ {δῸ 
ππαογβίδηαιηρ, ὈΥ {Π6 σταιπορίίοη οὗἁ (ἢο86 [υϑῖ8 
αἰ οἢ (το 886. ψψογάβ οὔ (ἢγυβ., ϑοά ἦγ., δη Μδοκῃ.) 
ἀρ]υάθ ὈΥ να Δρροάγδησεβ δηά ἔβῆδοϊοιβ ΠΟροβ, 
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ΙΑΥ5Β οπάϊηρ ἴῃ ἀἰἰθαρροπιζηιοπὶ ἀπά 8ἤδιμβ, δηά 
“ΝΠ Ιοἢ ἄθοεῖνα τη ἱπίο τἢ 6 θ 6} 16 Γ{ῃδὲ ΤΠ ΘΥῪ ἃΓ6 Βᾶγηι- 
Ἴε58, ποΐν βία πάϊηρ {ΠΥ ψ11}} 6 εἰιοῖγ ἀδβεγισιοῃ 
δἴ (ἢ ἰᾳαϑ8ὲ. δὸ ΗδὮν. 8, 18. "1οϑί γ 6 μαγἀθηβᾶ 
ὩΠγουρὴ ἢ ἀεοοὶ ἐγ μέμο55 οὐ δἰπ." 

᾿ς 9, ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμών. Μοβῖί 
τοοθπί (οιηπιοπίδίογβ, ἃ5 Κορρα (τοι Οτοί.) τοραγί 
{6 πνευμ.. τοῦ νοὺς 88 ἃ ρΟΓΙΡὮΓΑ515 [ῸΣ ““ πηθηΐξθ δηϊπιο- 
416,᾽ ὁοΓ ἃ β8ογ οἵ ΠοπαϊαᾶϊθΒ. ὙΠΟ ἢ 18. σΟΓΔΙΠΙΥ 
φοζιηρ τι οὗ η6 ΑἸ συ ΠΥ ἢ Βαϊ ρογῆδρ5 μοί 88118- 
δοΐοσι!γ. ὙὍΠα δηξίθηϊ (ὐοπιμηθηϊδίοσβ ἴ8 Κα τῷ πιού- 
ματι οὔ [π6 Μοίυ ϑρὶν. ὅδο ΟἼγΥϑ8. : τῷ πνεύματι τῷ 
ἐν τῷ νῷώ. Απὰ Ρῇοε. ἀρ. Ὁὐεοιπηθη. Ὧἢι15 : ᾿Ανανφοῦσ- 
θαι δὲ διὰ τοῦ ἁγίου πμεύματας, τοῦ ὄντος ἐν τῷ νώ ὑμῶν" 
τὸ γὰρ πνεῦμα παλαιῶν οὐκ ἀνέχεται πράξεων" καλῶς δὲ - 
τὴν τοιαύτην ἀνακοιίνισιν ἐν πνεύματι γίνεσθοι λέγει οὐ 
γὰρ σωματικῶς ἄχλοι ἀντ᾽ ἄλλων γινόμεθα, ἀλλὰ διὼ 
πνεύματός ἐστιν ἡ ἀνακαίνησις. Β80 4180 Τ ΠΘΟΡὮΥΪ. δηὰ 
᾿Γμδοάογοῖ, 88 αἰ8ο ( α]δίδη, Ζδηςὶι, δὰ οἴπθυβ. Ὑοΐ 
10 ΠΥ Ὀ6 φιισϑιϊοηδα ν] 6 6. δ οἢ δὴ 1π|ουργοί οἱ 
δῇ 6 δαιμ64, 5ἴησα 11 ΓΟ γ68 ἴοΟ ἡγισῇ δβιιῦδμ- 
ἀίοη. Αηά {Π6 ἱπἤμποπος οἵ ἰΠ6 Ηοῖὶν δρι γε Ιη μῖο- 
ἀυοσίηρ {15 σἤδηρα (ἢ. 186 ρον δχοϑι οι 
Οὐ πθηΐδίοῦβ 866) ἴο ἤανα θ6θη ἱπίδπίι {0 86. 16) 
ἜΣῚ ΡΟΙ ἢ ΔΡ5 ὕ6 αἰἰαϊηδὰ ἴη ἀποέδον ΜΑΥ. Νοὺς πηᾶν, 
848 ])οα ἀν. ϑιιρρεβίβ, Ρ6 ρυΐ ἴον ἐλδ τοὐοίε δομΐ, ἀπὰ 
πνεῦμα, ἐδθ 8βρὶνὶέ, ἴον 118 ἐπέείἐεοίμαΐ δηιὶ Ἰοραίηρς; 
),αομἰέψ, οα ψ ο {π6 δρένἐε ὁ Οοα ταῖρι οΠΙοΗ͂ν 
ὉΡετγαΐο, γοί ποῖ δχοϊαβῖνο οὗ βοιηθ ᾿ηῆϊιθποα οἡ {πὸ 
ἜΝ ΟΓΙΟΥ ῬΟΜΟ͵Ββ.᾽ Ἐὸγ {8158 ΤΠοῦρῖ ἢς νν88 ᾿πά ορίθα 
10 Βυάξιυβ δηα Μρηοςῆ. ἀρ. ΡοΪδΒ. Ἐοβϑητω. (ἢ 8 
Βοίίοσ βρισι (ΠΔη 6 ϑυδ!}}ν βίιοννγβ  θθγα (ἢ ψνογὰ 
πνεῦμαι 15 ΠΟΠΟΘΓΏΘΑ) ΓΟΠΊΔΓ 8 : ““ Πνεῦμα ἢν.]. 6δὲ πι6- 
Ἐϊοῦ 86η81:.5, 4ι16πὶ Βσσρρίτη}8 ΡῈ πνεῦμα, ἀι.πὶ ἀἴ801- 
ΤΩ 5 ἀοοίτίπαη,, Ὠἰνίηο βρί για δϑιηθμάδίηιγ, (στω- 
Ῥαᾶτο (αἱ. δ, 19. ψἤεεε 866 [6 ποία. 

ΦὍ4.. ἐνδύσασθαι τὸν καινὰν ἄνθρωπον, ἄς. ΒΥ 16 καιν. 
ἀνῆρωπ. 15. τηραπί, {Π6 τοροπογαίοά ἤθαγέ, ἀϊθροϑιυοι, 
ΔΏΔ ΠΙΆΠΏΘΙΒ. 366 (οἱ. 8, 9. 550.ᾳ. ὅδοπι)θ δχρἰδίῃ 
ἰδ κατὰ ἃ5 μαὶ ἴον διὼ, ὑπὸ Θεοῦ; 848 ἴῃ νϑγ. 91. δηά 

: πες 
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1 (οἍ.ὄ 12,8. Βιυῖί [Ὁ την Ὀ6 τοπαογοὰν “ς η σοῃίογο 
την ἰο {π6 ψ}}} οἵ (τοὰἀ .᾽ ογ, νῇῆδαῖ, ἔγοια (6 ςοιχε- 
Ρϑγιβοη οὗ (οὶ. 8, 9. ν1}} βϑοῖῃ ργοίθγα]α, ““ εν 
ἐδα οχαπιρίε οΚ᾽ σΟοά.᾽" (Κορρθ.) ῬὍπυ8 οὖν (οι- 
ἸΏΟη Νογβϑίοη, “ αἴϊοσ ασοά.") Απά 80 {πὸ δηκοξ 
(οιμπηρηίδίοτβ. Κτισθέντα, οἐογηιαέμπι. ΤὮ]8 νογὰ 
18 γθαυ θη! υβεα ὃν δι. Ραμ] οἵ τηοσγαὶ γερϑηθγδίιοιι 
8δηἋἀ τοίογδίιοη ; 88 ϑυρτὰ 9, 10 ὃς 1ὅ. 8, 9: (γῇογα 
866 {Π6 ποί68), 8δηά (οἰ. 8,10. Τἢ5. 15, ποννονος, 
ΔΙ ΔΥΒ ΒυρροΞβοῦ {ο δε εβξεοίεα ψ ἢ [Π6 σο-οροσαίοα 
Ἧ δα οὗ {η6 ΠοΙγ ϑρίγιῖ, 85 Κορρε ἤδσγθ δοκηον- 
αἄρε8. 
ἦγε [6γη]8 δικαιοσύνη δηἀ ὁσιότης δῖα 80 Αἰδί!π- 

συϊ8η64 Ὀγ 116 θεδὲ (Ἰδϑ51ς 8] ̓ γιἔθσβ, (ῃδὲ (86 ΤΌΓΠΊΟΥ 
15 ᾿ι864 ἰοῦ (Π6 ἀΙδοπαγρε οὗ ἀυ165 ἰοναγάβ ἤθη ; τὴς 
Ἰαϊίον, ἰονασγάβ Οοά. Αῃὰ ῥγορδῦϊγ {πΠ6 Αροβί!β πεσε 
τησδηΐ ἴο οὔβογνα 1ἢ6 ἀἰδι!ποίίοη ; Τπουρῇ {Π|6 τα γπιβ 
ΔΓ ἰγραίβα ὈγῪ Κορρδ 88 ζῆθι βΒΥΠΟΉγη]68. δα ἴδ6 
ὨσΠΊΘΓΟῚ 8 (ἸΔβϑῖςο αὶ ραϑβᾶρεβ εἰϊεα ᾿γ  εἴ8. 

7ε158 ρἰδιη ἰῃδι [Π6 σαηϊνα τῆς ἀληθείας 18 ποῖ ρυΐ 
ἴον ἐγωΐᾷ, 1. 6. τὴς (ὐοβρεὶ (48 Αρ. ΤΙ]οίβοη δά Ὧν. 
Ον θη Β0ΡΡο56), ὑυΐϊ 15 ἔογ ἴΠ6 δἀ]οοίνε ἀληθεῖ. Απὰ 
Ϊ διεβοηΐ ἴο (ἢὴ6 δηεθπὶ (οπιηηρδηϊδίοιβ δηα Υ̓ 6Θ(8., 
πὲ 1ἴ 18 οί ἴο θ6 σοηϊηφα (48 ἰζ 18 ἀοῃβθ ὈΥ πηοβὲ 
Οοιηπιοηίδίοῖϑ) ἰο {Π6 ἰαιίογ, Ὀυΐ υπαδηβίοοα 4190 οὗ 
1{Π6 ἔοΓ Ποῦ, βίησα θοίἢ δικαιοσύνη 3η6 ὁσιότης την θὲ 
ἀἸ88θι 064, 85 ἴῃ (6 ο486 οὔ {Ππ ῬΠΥΙ5668. 

25. διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος, λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκασ- 
᾿ τὸς μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ. [Τρ ἰο ὅ, 20. [0]1οὁἷν νασὶ- 

οἵιβ Κιπάβ οὗ νιγί165 σοιῃηπηοη ἴο 8}} (πγιϑίίδης, οὗ 
θοῇ, Ὠονανογ, (86 ΑΡοβΕ]6 866ΠῚ8 ἴ0 ἤδνθ 6βρ6- 
οἰ}! βεϊθοϊθα βϑυο 858 ψογο, δὲ ἰμαΐ {ἰὴ6ὸ (ἢ6 805- 
Ρβοίθα) ποῖ οἠΪυ νγῪ {Ππ||6 ργδοίβθιὶ δπιοηρ κίε ἐπ 
δεπεογαί, Ὀὰΐ Ἔνθῃ διηοης (λνισέίαη9. (Κορρβ.) Τἢϊ5 
18. ἃ 788. Τοιηδτς ἢ Ὀυΐ 8.}}} 1 (Ὠῖηκ, ἢ ΟἸγγ5., ἰπδὲ 
{Π6 6 ἰ5. 80 ἴδγ ἃ οοππεοέϊοη Μ1|}. τἢ 8 ργθοδάϊηρ, ἰδδὲ 
6 ΑΡροβΕῖ6, 88 δ δὰ θεοΐογα πιθῃιοπθα {πα οἱά πιαπ 
ἡη ἃ ζθῆογδὶ ΨΑΥ, ΠΟΥ͂ Ριοσθοαβ ἴ0 ρῖνα βοῖῃ!α οἰϊοῦ 
οἠαγαοίογ δέϊοῖα οἵ ἰϊ, ἴον ἴῃ6 88Κ6 οἵὁἩ ψϑγῃϊησ. 
: μάεν ψεῦδος, Κορρε ἀηὰ Βοβοηπι. Γι ΠΟΥ τοιηδσκ, 
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18. σοπργοποηδαᾶ᾽ ἀδοοὶξ, οὗ ἀνογυ Κιηά; 88 ἀρρθϑᾶγβᾷ 
ἴτοπι (ἢ6 γϑαβοη 8300] οΙΠο ἃ. [Ιηῃὴ ἕκαστ., μετὰ τοῦ πλη- 
σίον ἴΠΕΓ6 15 8ηὴ ΗθΌΓΑΙ8Π) (45 ἴῃ ἽΓΙΜ ΣΝ Ν,) ἴοσ 
ἄλλος μετ᾽ ἄλλου, οΥ ἀλλήλων. (οιηραᾶγα ΖᾶΟ(Ήἢ. 8, 106. 

25. ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη, “ἴογ 6 ἅΓ6 δδο ἢ} ψ ἢ 
ΔΏΟΙΠΟΙ πιο 5 οὗ οὔθ ὈΟΑΥῪ; δηά, 885 800), ΔΓΘ 
Τοσιηϑὴ δηά ᾿ηἰθηαθά ἴο ἢοἷμ δῃαὰ δϑβϑϑιϑῖ ϑᾶσῇ οἵδογ: 
Ῥυὲ ἐψὶπρ αηὰ ὄνογὺ Κιπά οἵ ἀδθοοῖῖ (ἡ ] ἢ 1ΠῚΡ]}165 
ΤΆΟΤΘ ΟΥ̓ [688 οὗ Π]ΌΓΥ) 15 σΟΠΙΓΑΓΥ ἴο {Π|15 ; [ῸΓ βυς ἢ 
νίς65 (6ηἀ ἴο ἰοοβοῃ 16 ὈΔηα48 οὗἁ 5οοἰοίγ, δηὰ α1856- 
νοῦ [ἢ6 τηϑιηθεοῖ8 οὗ {πΠ6 ὈΟΑΥ͂ ρο]ἰς ἀπ 6ςο]68145- 
το] ἴσου οδοῇ οἴδϑγ, ὈΥ ἀδϑίγογίηρ πιυΐαδὶ σοηῆ- 
ἄδηςο.) ΑΚ5 τῆς ΡΙΗ]οΙορσὶςσαὶ (ὐοπηπηοηϊδίοῦβ ΠΘ 6 
Ῥγοάιμοεα πο (Ἰ]αββοδὶ οἰδίοηβ, [Π6 ΤΠ ον ηρ θοϑαί!- 
ΤῸ] ρᾶββαρα οἵ ΡΙΏΠΔ ΔΓ πγδΥ 6 Δοσορίδθ]8 : Ετγαρ' ἸΏΘΘΓ. 
25. ἀρχὰ μεγάλης ἀρετῆς, ὥνασσ'. ᾿Αλάθεια, Μὴ πταίσης 
ἐμὰν σύνθεσιν τραχεῖ πότε ψεύδει. 

᾿ 426. ὀργίβεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετες. Ιη (}|5 1η]υηο- 
τίοη [86 ρΡϑου αγ ἴυγη οὗ 1ῃ6 5θη{πηθηΐ 15 ΘΒρθο Δ Ϊν 
ἴο ΡῈ εἰϊοηάβρα ἰο. [Ι{ 18 ρα (48 )οαάϊ., ἔγτοπμι 
 ΉΠΌΥ, οὔβογνθβ,) (ἢ. γα ἤν 6ΓΘ, ῃοΐ ἃ οοπιπιαπά 
ἴο δέ ἀπονψ, Ὀυ 8 οοποοδϑίοη ΟὨΪΥ, σι ἃ σαμέϊοη ἴο 
ὈονΔΓΟ οὗ δἰηηὴη δ ἴῃ 11. (ΟΟΙΏρᾶΓα 18. 8, 9 ὃς 10. δηὰ 
Νι δῇ. 8, 14 ἃ 156, Κορρο, ἴοο, σοπιραγοβ Ῥῦον. 24. 
16. 1 (ον. 7, 21 ἃ 27. 7241 65 ὅ,14. 1 Ῥοί. 4,20. Αηὰ 
νῦν, Ναῇ. 8, 14. δηά διγ, 80, θ. Τῇ καὶ (ΚΘ 
1Π86 Ηδρῦτ. 1) βίδῃαβ ἔογ ἀλλά. Τα (οτηπιοηίαδίοῦβ 
ΘΧΡΓΘ58 {Π6 56Π86 1η νΔ᾽10018 ΨΑΥ5. αἱ ψΊ ἢ {116 ἀ1- 
ἔδγιθηςθ ἴὴ 16 ρου. Ῥοσθδρ8 {Π6 [Ὁ] ον ηρ᾽ ρᾶγὰ- 
ῬὮγαβο ΠΊΔῪ θ6ϑὺ Γεργαβθηΐ [Π6 86η56 : “Β6 δηρτΥυ, ([ἔ 
850 1 τοιιδί 06, δὰ {ῇθγα Ὧ6 ἃ τοδϑοηδΌϊθ οδι56, δηΐ 
ἐλεη οηίψ), Ὀὰϊ Ὀθνγαγα (ονθῃ {ἢ 6) ἰοδῖ γοὰ γὰῃ ἰηΐο 
δ'ῃ ὈΥ ἱπέθριρογαηπος ἴῃ γ᾽οϊαϊηρ ἴο 118 Θπιοι] 008." 

ἘΠΊ ρΔα Ευτὶρ. ϑυρρὶ. 557. γνόντας οὖν χρεὼν τάδε,᾿ Αδικουμένους 
τε μετρία, μὴ θυμῷ φέρειν, ᾿Αδικεῖν τε τοιαῦθ, οἷα μὴ βλάψαι πόλιν" 
φυθοτο ΜαδυκΚἰδηα δπποίαϊοβ ἴἢι8: “ ΝΟΙ δυΐδηι ρυϊαπάμη) 681 Ῥοο- 
ἴδ: ρετιπἰ έοτο, πεάυτη 7μόδγο, αἰ ἰη)υΓίΔ8 αὐΐθ ἔδει : βεὰ νυῖε, 5] 
ᾳυΐο αἰιοτὶ ᾿πυτίδιυ ἔδοίας (φυρὰ γΥἱχ εν ἴδγὶ ροῖοβῖ, ργουὲ ει νἱία 
Ποιἷπιι}), σανοδίὶ ἰἀπηθῃ Ὧ6 6 δἰῖ ἰπ)υτία ηι: ΗΘΙΩ ΡΟ] οαπ δ'ῖνθ 
πλ ἰηρὸν βιιδαὶ ᾿ϑα δῖ." Απὰ Πα σοΙηρᾶγρα 1π6 γγδϑθηῖ μδϑβᾶρε οὗ 
5... Ῥαᾳυ!]. 
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ΤΒυΒβ ἴ5 Του ]ἀδη ἢοὲ οπὶγ μαη)μϑέ, Ὀυξ ἔοο. Πατθῖς. 
δηἋ: ἐπ επιροναίε: δηροτ. Οηἡ [(Π6 παίῃγα οὗ (ἢ6 ρΡαββίσῃ 
οὗ δῃρϑγ δπά {Π8 τι 68 ἔοι" 115 τορα!δῖοι 566 ἃ 56 η8ὶ- 
16 ποΐε οὗ Ὁσγ. Μδοκη.. Οὗ Ἵοουτβὲ (88. δα γ. τγο-. 
4415). ([ἢ6 ΑΡοδβι[6᾽8 ψογὰβ πΏρ]ν {Π4ῦ 10 18 ροςδίδέδ. 
Ης Κηον {Π2| 1 νγᾶβ ΠΟ ΟΣ ργϑοῦσδθα ἴο.ΘΓΔαΪ-- 
οδίθ 8ἃ}1} δῆρογ ἤδη [Ὁ ΒΊΡΡΓαβΒ ἂἰΪ ᾿π]ΌΓΥ ἀπ ποβᾶ- 
Ἰν (παν, νοῦ οὺν δά θοπηθν ἢ η56} ψ᾽ὰ8 50η16- 
{ἰπ768 ΔΩΡῚΥ : ἃ8 Μδῖκ 8, ὅ. εἴ α«|101). ῬΠδγθίογα τἢ6. 
Αμοκίϊα εἰβεῇογθ 84.078, “ 7 ἐέ δθ ροφοὶδίδ, ᾿ἴνα αἵ. 
ρθδοθ ψίἢ 4}} πιθη.᾿ Ηδφῆςα ἢ]5 αἰγεοοη αἵ ΤῊ. 1, 
7. 18. Ποῖ (Ὁ ἰ»6᾽ ϑῦύοπ ἀῆρστυ. . 

Ι μοι ἀ ἸἸθγο σοιραγο ἃ νΘΓΥ δάτη γα] 6. ραββασὸ οὗ 
ΡΙαίατγο!), ϑοίοη 41. ῇογε, δον. τηθητοηίηρ {Π6 ρ6- 
Π411165 ψ ἰσἢ: ϑοίοη οηδοίθα Ὀγ αν ἀραίηδὲ ἴῃο88 ψ ῇ 0 
9ῃουϊὰ θὲ ΘΌΠΠΕΥ οἵὁἨ δηΡΤῪ ἀθυ5θ ἰονδρϑ. ἢ ΟἿ 6 
ὡἀῤ αν ἢ 4448 : τὸ γὰρ μηδαμοῦ κρατεῖν ὀργῆς ἀπαΐί- 

τὸν καὶ: ἀκόλαστον" τὸ δὲ παντωχοῦ, χαϊνιεπὸν, ὀνίοις δ᾽ 
ἀδύνατον δεῖ. δὲ πρὸς τὸ δύνατον γράφεσθαι τὸν νόμον, εἶ. 
βούλεται χρησίμως ὀλίγους, ἀλλὰ μὴ πολλοὺς ἀχρήστως" 
κολάϑφεινι διπηίασ 86 ΕἸ]π]6η8 οσσαγ ἴη Ευγίρ. Πτοδά 
ὅ8. ἐπήνεσ᾽ ὀργὰς ἠπίους.. Ἐπτγῖρ, Βαςοί!. 597. πρὸς 
σοφοῦ γὰρ. ἀνδῥὸς ἀσκεῖν σωφρον εὐοργησέύαν.. Ἐλλτρ, 
Οὔθβὸ, 710. τῷ λίαν χρήσθαι καλῶς, 1. 6. τῷ θυμικῷῶ ; 
(48 11 15 ψ6}} οχρίαηθδα ὃν δοίιοὶ.. ου ΚΠπδη. 6587). δ6 6 
αἶ8ο Ελιγρ. δρ. ΡὨΠοσί, ταν. 1. ᾿ 

20. ὁ ἥλιος μὴ ἐπιδυέτω ἐπὶ τῷ παροργισμῷ ὑμῶν. 
ΤὮ656 ΜΟΙ βΒ βεοῖῃ ᾿ηἰπαάδά τὸ {τί Γ 1} ϑἴ γαῖα {}}6᾿ 
ἀυΐγ οἵ (ἸὨγἰβείβ}8 88 σοπποοίθα᾽ νὴ ἢ δηροῦ; ἀπά: ἴῃ 
ἰδ ΤΟγΠΊΟΣ οἰδιι86 115 ρυγρογί ἀρρθατβ ἴο δ6, (δι {ἢ 6. 
ΔΏΡΟΙΣ βῃοιν ἃ ηοΐ 06 αἰ ὉΡ σϑιιβο  βϑεῖν, οὐ δηΐθε- 
ἰαϊηρὰ ἴοο νιοϊθητ]ν ; 980 Ποῖα 1 158: πιθδηὴῖ ἰῃαξ [Ὁ 
βου ἃ ηοῦ Ὀ6 ρϑυ 64 ἴ1ο οοπέϊημα, Ὀὰΐ (πα [ἢ ἱγσῖ- 
ταἰϊοη πιαϑβί 6, ἃ8 Βρθ θα ν 88 ροβϑβιδῖο, δβιδάποα. ΤῊς 
ΒΘΠΙΘΠῸΘ 8668 ἴὉ ἰἰᾶνο {Π6 ἂἷγ οὗ δὴ δάασρθβἬ. Αἱ 
Ἰοδβϑί, ϑυ οἷ 88. (8 οιδίοπι οὗ {πΠ6 ἀἸ5ς1}168 οἵ ΡγίΠα- 
ΒΌΓΑΒ; 8ἃ8 Ψ6 ἰθάγη ἔγοπι Ρ]ιύῦ, 2, 488.:8. (εἰἴδα ΒὉ 
ει5.) εἶτα μεμεῖσθαι τοὺς Πυθαγορικοὺς, οἱ γένει μηθὲν 
προσήκοντες, ἀλλὰ κοινοῦ λόγου μετέχοντες, ὄποτε προαχ-- 
θεῖεν εἰς λοιδορίας ὑπ᾽ ὀργῆς, πρὶν ἣ τὺν ἥλιον δύναε, τὰς 
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δεξιὰς ἐμβάλλοντες ἀλλήλοις, καὶ ἀσπασάμευοι διολύοντο.᾿ 
Ἔδ8 ρῇγαβε μὴ ἐπιδυότω ὁ ἥλιος ἐπὶ β'ρηῃ!ῆ68 οί [0 6Χ- 
ἰοπά δηγ της Ὀογοηά (ἢ8 αν. ὅδο Ρἢηο. 9, 824. 
(εἰ Ὀγ Υε(8.) μὴ ἐπιδυέτω ἁ ἥλιος ἀνεσικολοπισμένοις, 
ἀλλ᾽ ἐπικρυπτέσθωσαν γῇ πρὸ δύσεως καθαιρεθέντες. ΤΟ, 
ἢ οἷ 1 δα 04. ΟΥ. Ῥαγδηΐ. ἴῃ Ψ]Π14., ὁ 98. ἀλλ᾽ 
οὐδὲ νὺξ ἐπεγένετο τῴ βραχεῖ τουτῷ καὶ κουφιῷ, 561}.: 
τῆς τιμωρίας. Απά τὴ Τπυογά,, ἀπά οὐδοῦ δυο γϑ,. 
ΓΘ ΘΠΓΥ ΟσοιΓβ ἰἢ6 ρέιγαβθ νὺξ ἐπεγενέτο τῶ ἔργῳ. 
ΤΠ ἀρονα ἰάαΐϊοιῃ, ἤοψανοιῖ, 866η18 (ο ἢᾶνα ὕδθη σοιη-- 
τη ἴο ὑὈοῦϊ π6 αταοῖκ δηὰ Ποῦγον ; ἔοι τη Ποιά. 
4, 1δ. 10 15 8414 οἵ 4 ἰαθοιγοῦ: ““ Αι 18 ἀκγ (1, 6... 
ἢ158 ραγ-ἀαγΥ) (που 80[4]0 σῖνα ἢίη ἰν18. ᾿ὲγ6 (ἢ15106.998). 
ποζπον 5}4}} (Π6 ϑι σὸ ἄοψῃ ὕρο Ὁ (υπηρ416).᾽ 
π᾿ 18 ρ]δίη ἔγοπι! ψ ἠδὲ {Π6 ΔΙροβι18 88γ8, (ῃδί ᾿6 σθη-. 
8: ογθα ἃ βιαάδη ἐδοίϊη οἵ ταβθηϊζιχθηΐϊ δχοιιβαῦ]θ 11 
8 Ομεϊϑδη, Ὀυΐ ποὶ δοέέοα λαίγοά, ἴῃ ΜὮὨςοἢ νἱον 
Ι ψουϊά σομηρᾶγε αοῖῖ. Αρτῖο. ΦΦ. δρυὰ αιυοΒβάδηι: 
ΔΟΘΓΌΪΟΓ 1η σΟΏΡν Ο118 ΠΑΡΓΑΌΔ[1Γ---οοδυ ὰπὶ ΟΧ γᾶς, 
σπηαἰᾷ πὲλὴ σμρεγογαΐ.; ΠομΘβ.108 ρυίΐαυαί οβδηίογο, 
φυὰϊῃ οὐἶἶδ86. Αἱ ΔηΥ σγαΐθ, {86 Αροϑι θ᾽ 5 ψογὰ 8 
πιιιβὲ ΣΙΏΡΙΥ 8 δχογίδιοη [0 ΝΘΥῪ ΒΡΘΟΟῪ Δρφηδοη-. 
της οἵ δΔῃρογ. ΒΕῸΓ {Π6 ἰθγπὶ σαροργισμὸς, ἰ(ῃ6 (οπ- 
τῇ δη δίοΟΥΒ ἂΓα ἀρτγοοα, ᾿Π10}168 πο πποῦϑ;; ἰπουρἢ {Π6 γ΄ 
δοκηον οαρθ πὲ ([ἢ6 παρὰ 88 υϑι }} Ὁ 8Δη ᾿ηϊδηδένα. 
ἴοτοθ. ὙΏγΥ. ἤθη, τὰ πιᾶ 06 δεκϑθά, ψὰβ 10 866 Ὁ 
Βεδοαυβδ (45 1 Ὀθίογα οὔβογνθα) ἰἢ6 Αροβιὶθ ῃῃηθβϑῃϑ8 ἴο' 
Ὠίης ἐπ ηο οέλεν Κιηά οὗἩ δῆρσογ δυῖ βϑυάάφη γαοβθηῦ- 
Ὠιθηΐ 18 ἰο]ογαίθα ἰῇ 4 ΟΠ γδιίίαη. Βιιῖ, ᾿πάθϑθα (88 
Κορρε τγαπιδι 8), {Π||. οΓ 18. ΒΟ] ΘΓ] 165 ΔΌΡ 1164: ἴ9; 
(6 ψνι7Ίδίῃ οὗ σοα; 88 1)θυύ. 82, 21. ἀνθρωπαθώς, 
Βονανογ. ᾿ 

Φγ. μήτε δίδοτε τόπον τῷ διαβόλῳ. διγαηρα ἰζ. 18 
ἐμαῖς δἰ πηοβί 41} (6 στϑοθηῦ [ηξογργοίςϑ, ἃ5 οβθπη, 
ἃηῃὰ ϑ0ῃ]6ι5., βιοι!ὰ ἰακα τῷ διαβόλῳ ἴο: τη68η [{6 
αὐνογϑανυ, ἰἢ6 οαἰμπηιπίαξογ. Απά 5111} πιογθ. 8ι1:- 
Ῥτιβίηρ {πᾶῦ [ῃ6 ἔογμθγ βῃσυ ἃ ργοποῦῃσθ (δ ῖ8 (ἢ 6 
Ππισγα πδίιγα] δ ΘαϑῪ 56η86. ϑποἦ, ἰηἀ664, 1 στδηξ 
ἱε ψουἹὰ πᾶνε θθθὴ ἴο 8 βάφαη, νῆο μαα δοοίἀθηΐαι 
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ἰακθὴ ἃρ {πὸ Νοῖν Τοβίδπιοηςξ ; θυ ποὶ ἰο ἃ Οὐγὲς 
ἐΐαη, ΜὮΟ [88 ἰϑοᾶγηΐ ἔγομι {Π6 βδογοά ψγηρβ εἶδ 
οχἰδίθηςθ οἵ ἃ Βοίηρ σψῆο, ὈΥ ἢ π]56 1 δηά ἢ 18 ἀρθῶϊ, 
ἰσιηρίπ πιδη ἴο (ἢ 6 σοτπητηϊβϑίοη οὗ 81η, δη ννῇο 15 Ἔνθ σ 
ΓΟΔΟΥῪ ἴο 8538} 115 ψἤοιὶ (Π6 τηογα ν]οἰθηΐ ρϑββίοΠ5 
Οὗ ΔΏΥ Κίηα ἅτε ἴῃ οομππιοίίΐοη. Βαβι 68, (Π68 8686 
Ὑ Ποῦ ῃοθα (οπιηθδηϊαίοτβ ἤθγα ᾿πίγοάμοο 185 ποῖ 
ΟἾΪΥ Πᾶτβῆ, θυΐ νΘΙῪ τάγοὶν ἑουηά ἰῃ ϑοιφρίαγο, δηά 
ΒΟΔΓΟΘΙΥ ον ΣΡ ἢ 1η6 ἀγέϊοίε. Ἐἔνοη Κορρα (ϑβυῇς- 
ΟἸΘΏΓΥ Ρτοπθ ἴο ἱπηονδ!0η) δά πι8 (Πδΐ [ἢ 6 σοπιηπιοη 
Ἰηἰογργοίδιοη 185 Βυρροσίθα ὈῪ {Π6. ἑεποιτ οὗ ϑονὶρ- 
ἐώγα,  ὨἸοἢ ταργθβοιῖβ ϑαίδη ἃ8 {Π 6 δυςῃοῦ δπὰ οχ- 
οἰίογ οὗ 4}1} "δὰ ραβϑίοῃβ. Απά, ἴγοιη {π6 ποίβ οὗ 
ϑομοαίίρ., [Ὁ ἀρρϑὰγϑ ἴο ἤανα Ὀθθῃ [ἢ ορίπίοη οἵ {πα 
ΒΑΌΡΙἢ3 [δὲ νΙο]δηΐ αηροι τας ἐαολἐοα ὃν ἐλο Π)ουϊξ, 

[15 ΓΙΟΏΕΥ τοιαῦθ α, Ὀγ ΟἾτγγΥβ. δηὰ ΓΠΘΟΡἢνΪ.» 
{πὲ ὈΥ ρίνίηρ ρῥίδοα ἰο ἐμ6 ἰδιηρίδεϊοηβ οὗ τῃ6 1)6ν!]]}, 
5 τηδδηΐ ἴο 1ηἀπΐρα μδίτοα, Ἐπ) Θηἰογ ηἴο οσοπίϊηυοά 
Βοϑυ {165 1} οἴ 618. 

ν 928. ὁ κλέπτων μηκέτι κλεπτέτω. Μοϑί οἴ ἐϊια (ἡ- 
ἰς8, ἃ5 ατοῖ., Κορρε, δηὰ Βοβδηη)., ἰαὸ κλέπτων ἴοι 
κλέψας, αἴζογ {ἢ6 τηδῆποὺ οὗ ῃ6 Ηδοῦτον ; βίης ἴῃ 
ταί Ἰδηρυάᾶροα (ἢ 6 ρϑγί!ορῖθ ργοβοηΐ 15 υβεα ἔογ [ἢδ 
Ργοίθυθ; 88 ΤΡ. Βυΐ 11 πιδὺ Ὀ6 (6 ρδγίεῖρὶα 
τηρογεοί. Αἱ [Ιοδϑί, αἰπιοϑὲ 4}} Ὑγαηβίαίογβ ἃ8- 
βίρῃ 10 ἴο {Π6 ραδέ β8θη86. ΥὙοί 1 81 γαίδογ ᾿ηο]Π]!πρὰ 
ἴο ἄστεα νι (ἤοβ6 ψῆο δββίβρῃ τὸ 1{ ἴῃ6 ργέδεπέ 
86Π86, “ 1,εἱ ἢϊπὶ {παῖ βἰοαίοί ἢ." 

. πῇ σϑϑροοῖ ἴο τη6 {Π]ηρ᾽ 156]. {Π6 ΑΡοϑβίίθ, τὶ 
τυ 6 ορβογνϑά, τ ρυ 68 ἴα ΕΠ Ἰ6 πὴ ΟἰΕΥ νὶς 68 85 ὑυδά 
88 16 ; δηὰ να ποϑὰ ποῖ βιρροβα ἰδέ πιαὴψ 6 ΓΕ 
συν οὗ 1ἴ, δηα 816 ἢ} ἃ8 τῦ06. 6 ῬΓΟΌΔΟΪΥ σοηϑιβίοα, 
ἐδιοῆν οὗὨ {π6 Ἰονψοῦ ογάθιβ. [1 ἀργθα ψι ΚΟρρο, 
[πὲ [ΘΓ 18 Ὧ0 Τϑᾶβϑοη (ο {πϊηῖ ἐλούέ, ργοροτίψ 50 
εαἰϊοά, ν88. 80 Ῥιδναίθηΐ. διγοηρ [ἢ6 (θη. 168 οὗὨ {πᾶῖ 
δ66, ἃ8 ΡΥ, ἀηα δΒοπΊα οἴμογ ἀθεϊδίπηθῦβ (866 {16 
(Οὐοτηπηοδηΐϊδίοιβ ἃρ. (γι. δδοῦὶ, Ῥο]θ, ο], δς.), 
ἙΟΌΪ]α ἢᾶν ιι8 ἴο αίανθ. “ΓΏοβα ψυ 6Γ5 (48 ΚΟρΡΘ 
ὀρβοῦνθ8) σοηίοιιηά νϑγὺ ἀἰβδυθηῖ ἀρθ8 δηἀ σομπηίτ 68 
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1. βρθακίηρ οὗ {πεῖ ρεωδέϊοῖν ἐοϊογαΐοα διλοπρ 1Π6 
ατθοῖκ8," Εργρίδηβ, δη οἴποῦ Ὠδί 8. 

ΤΠ6 Αροβι]α {θῇ βυρροβδὶβ (ἢ6 θαβέ σμῦο ἕογ (18 
νίςθ, ἢ 16 ἢ} ἃΓ1868 ἔγοπι ἑαάέθηθ55, ὈῪ Ἰηου]οδίηρ [6 
Τογπηδίίοη οὗ λαδὶές οὗ ραϊίδηϊ δηὰ πιδηϊδὶ ἐπάμδέγῳ ; 
δηά {Πδη δηρτγαίϊβ ὕροὴ {πᾶ δὴ δαάπηοηϊ!οη [0 8η0- 
{ΠΟ γ νιγί!6, ψῃϊοἢ σα ἤᾶνθ ὯῸ ρῥΐδοθ δποηρ [ἢ 6 
ΜΟΓΚΊΗρΡ; οἶ45865 οχοαρί θη ππ6ἀ ψΙἢ ἐπαάμδέγῳ, 
πϑιηθῖὶυ, οπαγιέψ ἴο (ἢ 086 1η ἀ]8[Γ688. 

. [ὴ {π6 σοπδίτιοίίοη, 6 παν ἃ ἐγα͵θοίϊοες Τῇ 
ΜΟΓΑΒ ΤΏΔῪ Ὀ6 (ΔΘ {Π|18: κοπιάτω ταῖς χερσὶν. ἐργα- 
ϑομένος τὸ ἀγαθὸν. ΒΥ ἀγαθὸν, τηοϑῖ (ὐοτητηδηίδίοῖβ ἃγ 
ΔΡΤΘΘΩ, 18 πη ϑδηΐ {πδ0 τ ΠΙσἢ 15 τῖρῃί, Ποηοϑῖ, δηα υ86}] 
το {Π6 σομηπηιημγ. ΓΘ 86,286, [Π6Ώ, 185: “[,εἴ Πὶπι 
Θσχογοῖδα βοπια υδοῖϊ!] μδηἀίογαῖς." 8.661 (οΥ. 4, 19. 
1 ΤΠ688. 4, 4. Αοἰβ 20, 84, 10 πιᾶὺ 566πὶ 8[ὙδΔῆρ8 
(ῃδι τὸ ἀγαθὸν 58ῃοι ἃ θ6 πιοηξϊοηθά ; Ὀὰΐ ἰοΐ 1 Ὀ6 
ΓΟ ΘΠ ΟΓΘα {πᾶΐ {Π]|6ν 68 ἃγα βοπηθίϊ πη68 ἰΔ ΟΤΓΙΟΙΙΒ 
ΘΠΟῸΡἢ ἴογ εὐ. ΟΥ̓ τὸ ἀγαθὸν ΤΩΏΔΥ πηθ8ῃ, ““ [,60 ἢ]πὶ 
βίαν ἰο ἦο σοοά ἰο {Π6 σοι  Ὑ ταίποῦ τῃδῃ 
εν}. ὙΠ θη [Π6 ΑΡροϑβι!8 βαυ8, “" (δὲ ἢθ ἸΏΔΥ ἤδνθ 

ἌΓ 5ῃουϊὰ ϑιρροθα {παϊ δοιὴς οὗ (ἰνο86 νυυ (6 Γ8 τησδῖ ἤδνα δα ἀπορά 
Ὑπιογά. 1, 6. εγε βρεδκίηρ οὗἉ ρίγβου, ἰξ 18 βαϊὰ : οὐκ ἔχοντος πώ 
αἰσχύνην τούτου τοῦ ἔργου, φέροντος δὲ τι καὶ δόξης μᾶλλον᾽ δηλοῦσι 
δὲ τῶν τε ἠπειρωτῶν τινὲς ἔτι καὶ νῦν οἷς κόσμος καλῶς τοῦτο δρᾷν, 
καὶ οἱ παλαιοὶ τῶν ποιητῶν τὰς κύστεις τῶν καταπλέοντων πανταχοῦ 
ὁμοίως ἐρωτῶντες, εἰ λησταί εἶσιν, ὡς οὔτε ὧν πυνθάνονται ἀπαξιοὺν-᾽ 
των τὸ ἔργον, οἷς τ᾽ ἐπιμελὲς εἴῃ εἰδέναι, οὐκ ὀνειδιϑόντων᾽ ἐληΐξοντο 
δέ καὶ κατ᾽ ἤπειρον ἀλλήλους. ο ὙνὩ ἢ τα κῦϊ Ὀ6 δα ἀδὰ πιδῺγ ΟἴΒΟΡ 
Ῥαββϑᾶρεϑθ. Βιυΐ 80 ἢ νν}}} ἢοΐ ργονὲε ἴθ ροϊηί. [{ 16 δυβῆοϊεηϊ ἴα ΒΔΥ͂ 
παῖ τμοῖς νναβ, ἀου [1658, ρῥγανδίθηϊ δυγοηρ' ἴῃ ἰφιυοῦ οἶδβθθϑ, οὗ 
τυιΣἰοῦ 1Π6 ΟἸγ θ᾽ Δ 8 σοσα οἰ εΗῪ οοτηροθϑεα, δηᾶ νυνὶ ἱἱ γυ5 1} γ (6 
ΑΡοϑί]δ ἴῃ τνῆδί ἢ6 88 γ8. Αηάᾶ [ἢἷ8 19 οοῃβγπ)οὰ ὃν [Π6 Ἔχργθϑβίοῃ,. 
“Ἰαδουτγίηρ; νγ1ἢ ἢ 8 Ἡθπά9.᾽᾿ 
Ἴ ϑοηλα, 88 ΘΟ 68, ΓοΠ6 Ὁ τὸ ἀγαθὸν ἐργ. “ εἀαγηΐηρ; {πεῖν ἔοοά.᾿᾽ 

Ἀπὰ δα αἀὐάδυςεβ Ἄχαιμ]οβ, ἴο νυ Ὠ!] Οἢ ΤΥ Ὀε δἀἀοὰ ΑἸεχ. ϑδ. Αἰἤθη. 
572. Τερρί τ ἰδρύσαντο αἱ ἕταιραι---ἐργασάμενοι ἱκανῶς ἀπὸ τῆς 
ὥρας. Βιυῖ(Π6 οοπγοη ἰπίεγργοϊδι ἢ 15 σοηῆγηγειὶ ὈΥ͂ ἃ ΨΕΡῪ 8δῃ- 
(ἰδηΐ ᾿ηγϊϊδιίοη οΟΥὗἩἨ 1π6 ργεβεηῖ ρᾶβϑαρθ, νυν οἢ σοὺ ἰῃ Ῥεευάο ῥΠο- 
οΥ].18, 142. ᾿Ἔργάξω, μοχθῶν», ὡς ἐξ ἰδίων βιοτεύης, Πᾶς γὰρ ἀεργὸς 
ἀνὴρ δώει κλοπίθϑων ἀποχειρῶν Μηδ' ἄλλον καρὰ δαίτος ἔδοις σκυβή- 
λισμα τράπέξης. ᾿Αλλ᾽ ἀπὸ τῶν ἰδίων βιότων φαγέοις." ΤἼ6 τγῖον 
αὐ (ἢ15 δϑ}πῃ)8 ἴο θᾶγς 4190 δὰ 1 νἱονν 8. 198. ““ ἕογ (ποὺ 8861 εαἴ 



61ἃ ἘΡΉΕΘΒΙΑΝΘ, ΘΗΑΡ. [ν-. 

(τοιποι έηρὺ ἴα ραίνα ἴο' δὲν: ἐπαῦὺ ποϑάθα,᾽" ἢ6 δά- 
νογίβ (45 Κορμϑ' οθβογνθβϑ) ἴο (ἢ 6 ποῦυίθγ οπα οἵ (ἢ 15- 
(ἰδ ἱπα5ΈΓΥ ; δ {Π6 βδπὶδ {{π|6 δερροδίπε τὰ 6 δι ἤθγ, 
{παῦ οὗ ϑβυρρογί!ηρ, Πέη961 ἀπιὶ ἢίθ ἔδίεγ.. Ὑοῦ- 
Κορρο (ἢ: Κ8 πα τρί μᾶνα τοΐδγθπσθ ἴῸ ρθσϑοϑ 
ψ 00 ρῥγδουῦβοα γοῦθογυ, δηα] ἐπουμίνο 10 πο’ 5'π, ῥτο- 
ν ἀθὰ {Π6 ὺ σᾶνθ ραγί ΔΙΨΑΥ [ἢ αἰπιϑ το ΤΠ Ῥοστγ. Απά 
6 οἱθ5 4} τὰ δῦ δ. 95. ὃ, [Ὁ]. 147, 1. ΜοΙῖον οϑ 
18, 401 αὐῖῖ ΜΝ ΒῚ (6 ἰαδογαῦ) Ὑ2Ὼ ΠΡῚΝ ΓΙ ΜῊ (οῦ. 
ἀλέ οἰθειηοϑνηδϑ (δ΄ 8580) 4ιὰπλ 1Β᾽ αἱ αἰ108 ἰο] πὰ 
ορρυ τύ, ΘΟ Ὁ ΓΙ ἸΓΟῚ Εἰδοι ΟΘ ΠΏ 5 Θγορδῦ᾽ 
ἀδ. ορίθιυ8' δἰσγιιη.) ᾿ 

49. πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ τοῦ στόμωτυς ὑμῶν. Πα 
(οϊηπδηίαίογα ἅτ ποῦ 4υ1{6 ἀργοθα οὐ {6 80η88 οὗ 
σαπρὸς, ΝὮΙΟΝΠ' ἸΠΔῺΥ ΓΒΟΘηῦ ΟἾΔ65 (ρα ἰθ βιρῃ ν 
ἐπωζ ἐσ, ραυια, πω σηα. Αηὰ 80.086 847 “οθά ζ0τ' 
ποέϊπἑηρ. Βαϊ 1 866 0’ Τδα90} (ο ἀδδβογὶ [6 δητθηΐς 
δα" σοι θη ηθογρτοίβείοη, αὐαΐο, οογτρέ, ἐέξδνῳ,. 
οὔξοοηθ, τῇ ΜΠυϑιίγαίου οὗ νῆϊσι 8βθη86 ἰἢς (ὐοσιηπηοη- 
ἰαἴοτβ σοιηραγα Ηονγ. Οἀ. 1,.86, 17. ρυΐγεϑ' οςυ]ο8. 
Απὰ ει. οὔϑθγνοβ, {πὲ πὶ Αγρίδη Ἰὡριοῦ, 9, 16. 10 
18 ορροβϑά ὑγιεῖ πρὸς οἰκοδομὴν. Ὑαῖ {Π6 56η86 8. ποῖ 
(1 ἢ) σοπῆηρά ἰο ἰδαΐ, θυΐ οχίσηάϑ ἴο αἱἱ δι.αιοί- 
ἱηρ αθαὰ ῥοινζπιομέϊδα ταις ἀπά σα. 8,66. 
Μδοίη., Οἢγγ8., ἀπά ὙΠποορῆγ!. Κορρα οὔϑογνε 
{παι 1Π6 σΟΠΙΓΑΙΥ ἴο {Π|9 18 δἰρηϊβεα δἱ (οἱ. 4, 6. 
““ Ὀγ βρθϑοῖὶ ϑϑδβϑοηϑθά μι βα 16." 

ΟΡρβ ποιίσεβ ὅθ Ηεθγαίϑπι πᾶν---οὴ (5 εν 53), 
ἴ0γ μηδεὶς. ΤὨδ ἀλλ᾽ εἴτις 18 ἴοτ ἀλλ᾽ ἥτις, ““ Βυΐ ψ Πα 
15: οὗ νιοὶ Ἰάϊοπλ δά Ἰ)οαάγ, δηὰ Μίδοκη. βεβη: 
να Γ6, [ἢ Υ ψου]α ποὺ ᾿ᾶνθ.ἸὑοΓΡγοίθα 88 ἴΠο ν᾽ δνα 
αοηθ. 

,., 9290. ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν, ““ Δάαρίεά, Ηξ ἔον οαϊῆςδ- 
᾿ἄοη." ΒΒοβθηῆμ. οἰΐοβ Αςἰ. 7αΐί. 1.,. 14. ἀγαθὸν εἰς 
Διλίαν οἶδα σεΞ. ῊΪΒ υϑ6, Ἰη 4666, 15 ἰουηάα ἴῃ 4} {τὸ 
Ῥαϑέ αὐὐῆοτβ. Νον [ο {Π6 οἰκοδομὴν. 15 8δἀ 464 τῆς 
χρείας, ΜὨϊςἢ Κορρα {815 18 ἴον ἧς χρεία νῦν ἐστι. 

ἴε ἰἸδαθουγ οὐ (Πϊὴ6 Ππδηᾷϑ :" 1. 6. (δὶ δῖοι (Βίη6 δαηὰβ μανθ ͵ὰ- 
βουγεά ἔογ δπὰ βαχηβδί. 

Ὁ 80 ΤΒΕΟΡΠΥ]. : ὅπερ οἰκοδομεῖ τὸν πλησίον, ἀναγκαῖον ὃν τῇ 
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1 98οι μα γδέθαν ὉΠ Κ. ἰδὲ ἕνεκα, ἰ5 ἐο ει υπαεβίοοα.. 
Βυΐ πᾶν ποῖ (ἢ6 Οδηϊ να τῆς χρείας 06 ξαξθῃῃ (88. 
οἔἶξεπ) ἴῸτ τῆς σορῃαία δάγαοι να Οὐ {πΒπ6 ἸΏΔΥ 
μΒῈ δὴ ἤγρϑ!ασθ. Αϑ ἴο {πθ γεδαΐηρ' οὗ βϑοῖῃθ ἔδνπ' 
ΜΡ. δηὰ Βδίμοῦβ, ἀπά αἰδο οὗ ἴθ ἷἱρ. Δπα. ϑοπιο. 
Ταἴῃ Βαΐῃοιβ, πίστεως, 10 18 ΘνΙ ΔΘ Ώ1Π εῷ οππθηάας. 
ἐΐοηθ ; 88. ἱρὴ ὯΘ οχφεοοίοά: ἔγθαν τ οπαγδοίου οὐ 
[η6. Μ55., δῃηὰ 848 ἄρρϑδγβ' ἔγομι. (μ8᾽ Ὠαΐιιγα οἵ (ἢ, 
σἤδηρθ. Αβ.ἴο [ἢ οπιὶϑβίοπ: οἵ ἴῃ ψογὰ ἴῃ [86 ὅνυγ.,. 
Αταῦὺ., ζ6., πδὲ ννι}} ρτονα ποίησ, 16 “ΕΓ δηβὶἃ- 
ἴοΓ5 οπ (94 1, θασαι86 ἴθ γ ἀϊὰ ποῖ ραγοθῖνα δαῦ [{. 
δα δαὰ δΔηγ ἰδηρ το {πΠ6 ϑ6π86: [ σδῃηοῖ ὑαὺ ΟΘΉΒΌ 6. 
(86 ἰθιμογυ οὗὁἨ δαϑηνίδν ἴη γο)θοιπρ δοές πονὰβ ἃ5 
δριιγίοιιδ, 

20. ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι. Κορρα.Δη4 οΒβθηαι.. 
οχρίδίη [Π6 Θχργθββίοη διδόναι χάριν Ὁγ. χαριέντα εἶναι... 
Πα [Π6Υ οὔδβεγνα ἰπδῦ χάριρ 'ἰπ [ἢ 8.86 π96 ασοθρέαδέε- 
ἤ6568 67 τυογ δ οἴϊθῃ: οςοι8. Κορρα οἰΐοϑ ἔγοπι Χ θη. 
πρὸς χάριν. χόγειν,, ψ Ὠξαί, ἰηἀ6 64, ρθουν οσοιμα 
πῃ τΓἢ8 (Ἰαθβίοδὶ τυγίυθγβ ἢ θυ 10 15 αυϊδ οὗ δηοίμϑυ 
πδῖυγο. Ὑ οἰβίβι πῃ 8 Ὄχαιηρθ5, 5667: ΠΟΤ Δρροβίίθ, 
ϑη66 ΠΟΥ 41} σοπέδϊη (Π6 νϑσὺ ρΏγαϑα χάριν. δίδονοι.. 
Ὑοῦ {Π6 5:{|1|8Γ]Υ 18 τα 6 Γ νογραὶ [ἤδη 1η ϑ6η 6 Π.. 
Μορῖ ἰαὰ {86 ρύγροϑε 18 ΕυΣΙΡ. δυφρί!ς. 414ι. ὁ δ᾽ αὐτίχ᾽ 
ἡδὺς, καὶ διδοὺς πολλὴν, χάριν, εἰσαῦθις ἔβλιαψμ.. Απά (Π}5. 
τΩ046 οὗἉ ἱπίογργοίαίθη 18: ϑιρρογίβα Ὀγ’ ΓΤ μϑοάογοί :. 
ἵνα Φανῃ δεκτὸς τοῖς ἀκούουσιι ἀ 80 Μϑηῃοοῖι.. ζΖαηοῖ, 
δα Μδοκη.. Βυὺ [ διὰν ποῖ οογίδίη. (πδὺ (ἢ]8 8886, 
ΒΌρρΡογίϑα τῃουρ]ὶ 1 δ6. ὈΥ ΟἸαββιοδὶ 186,18 [Π6 {π|0. 
οὔθ. μδ οἱ οὖν δισηοη Ν᾽ ογβίοπ (“" (Πδζ 1{ ΠΥ 
τηϊηἰβίου σγδοθ ἴα {Π6 ἤρᾶγογβ᾽᾽) 15 τ ΟἿ] τπογΘ ὩδίυΓαϊ: 
Δηά 8088 (ο΄ [116. τηοά 68 οἵ ἰῃουγὶ οὗ (ἢ 6 Αροβίο.. 
Απά 580 {π6 υϊρ. (ἀρρτονθὰ ὈγῪ ἀτχοῖ.) ργοϑὶξ. 
Μογθονοσ, {15 15 βυρροτίοα Ὀγ (ἢγν8., (Σ ουπηθη.,, 
δηα Τποοάοτο. Απἠὰ μοῦα ΤΠοοργλ. μᾶ5 [86 ἴοὶ- 
Ἰονίηρ; μου} ὑπουρσμξ: ὥσπερ γὰρ τὸ μῦρον χάριν' 

προκειμένῃ χρεία. Δ εὺ Ρ]ῖ, 166 ο. (οἰϊεα Ὀγ Ῥ͵είΒ.) Περικλῆς 
περὶ τὸν λόγον εὐλαβὴς ἦν, ὥς ἀεὶ πρὸς τὸ. βῆμα βαδίξων. ἡύχετο 
τοῖς θεοῖς μηδὲ ῥῆμα μηδὲν ἐκπεαεῖν ἄκοντος αὐτοῦ, πρὸς τὴν προκει-' 
μένην χρείαν ἀνάρμοστΌν. ᾿ ᾿ 
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δίδωσι τοῖς μεταλαμβάνουσιν, ὀὕτω καὶ ἃ λόγος θεῖος καὶ 
ἐν, να 

- 715 ἰδίζον 1Ἰη!ογργοίδιοη 15, 1 ἀουθδέ ποί, {6 για 
ΟὮΘ, ΘΒρΘΟΙΔΠΥ 48 1ἴ 18 σοηβηηθά ὈΥ [Π6 ποτὰ β 
[ο]οσσιηρ, τ ἢ] οἢ 86θη]8 οοπηδοϊοα τἱτ {{|2586. 866 
θοαάτ. 

80. καὶ μὴ λυπεῖτε---ἀπολυτρώσεως. ΤῊ 8 Βοηΐθῆσθ 
σοηΐδ1η8 ἃ γϑάδοπ τοὴψ ἴΠ6Υ βῃουϊα δὐϑίδϊη ἔγοπη (ἢ 8 
8Ρον6 τηθηςοη θα νίο68, Ὠδιη θυ, θεσϑαβα {μα γ ου]ά 
τ 8 στίανα {6 ΗοΙΪγ δρίγιέ, δα σϑι86 έτη ἴο ἀδραγί 
ἔτουι (ἤθη. Εν (Π6 ΗοΪγ ϑρ γι 18 Ταργαβθηϊθα ἀν. 
θρωποπαθῶς ἃ8 Ὀδίηρ ΠΟ Δ ψ ἤδη τηθη [4]1 1πίο 
δοιίοη8, ογάβ8, δηά {ῃοιυρἧΐ8, [Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ἰο ψἤδί 
ἢ6 βυρραδίβ8." Τῆυβ, Εοβοηη). δηα Κορρδ γΓολγΚ, 
{86 18γ8611{65, Εχοά. 28,98., ἀτὰ βαϊά ὈΥ αἸβορθάϊθηςθ 
(ο στίανα (Π6 δηροὶ οἵ (ἀοά. Απά δ66 8. 68, 10. 
ὙΠ ΘΓ 18 ἃ ΨΘΓῪ 5 τη 18 Γ ΡΑββᾶρθ ἴῃ Η ΘΓαιΑ8 Ῥαϑίογ. Ρ.- 
4210. (εἰἰεα Ὀγν Κορρθ) μὴ λύπει τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον τὸ 
κατοικοὺν ἐν σοί, μὴ πότε ἐντε ἥται τῷ θεῷ καὶ ἀποστῇ 
ἀπὸ σου, μιὰ ϑθηδοᾶ Ερ. 41. δάσθγ ἱπίγα 08 βρὶ γιΐα8 
βεάδί Ὀοπογθηλ πῃ] Δ] οΓ Π4016 ποβίγοσγιιπι οὐϑογνδίογ οἵ 
ουδβίοβ, ἢϊο, ῥσοιΐ ἃ ΠΟΡῚ8 ἐγδοίδίμβ οδϑί, [ἃ Π08 1086 
Γδοῖϑί. 

1 Κηον ηἠοῦ ψῃδΐ Κορρα δηὰ Βοβθιπ). οδῇ πιθᾶπ ᾿ 
ΌΥ ἰακίηρ [Π6 τὸ ἅγιον πνεῦμα ἴογ τὸ Θεῖν; νηοῦ 
15 Θν] θη} Υ ἄνοῦβο ἰο {Ππ6 ἀοςσίτηθ οὗ [6 ρΘγβοη δ ΠΥ" 
οὔτμε Ηοὶγ δριγιί. Νοῖ 80 {τ αγθοκ (οιμηπιεηίᾶ- 
ἴογβ, δηἀ (ἢ6 τηοάθγῃ ΟὔΘ8 ὋΡ ἴο (Π6 πη! Δα]6 οὗὨ {πα 
Ἰαϑί σθῆζιΓΥ. 

.- 80. ἐν ᾧ ἐσφραγίσθητε εἰς ἡμέραν ἀπολντρώσεων. 
Οη ἐσῴρ. 5686 {86 ῃοίθ.οη 1, 18. Απά οχ ἀπολυτρ..᾿ 
866 1,14. Τῆδ ἴδγαι ἤθγα βίη ῆθβ ἐδ6 γον ΥδοέϊοΉ. ᾿ 

κι 80 Ῥη ιθΥ (οἰϊοά Ὀγ 5146) : “ Ῥαββίοῃβ δηὰ δοϊΐοῃβ ἄγε οἴβῃ 
ΠΕΡ ΒΟΣΙΟΔΙΪΥ δἰἰσϊ υϊοεὰ τὸ (Π6 εῖγ, Ὀγ νυν Ὠίο ἢ ἴ 15 ΟὨΪΥ ταεδηῖ 
(δαΐ πα Μ}}} δοῖ 'ῃ σοραγὰ ἴο υ8 88 ὕὭδη ἀο ὑγνῃεη ὑπάϑγ ἴδε ἰηδυθηος 
οὗ δι. ἢ) ρμϑϑϑίοῃβ, 8 οδηῃοῖ δέρροβοα ἰμαΐ ἴπ6 ΗοΪγ ϑρίγι οὗ ἀοὰ 
8 Θλρϑῦϊε οὗ βυβδγίηρ δοίυδὶ στε, θυϊ (δὲ πα ψ}}} ἀθαὶ τυῖϊϊι [Π|666 
ννἢο δίῃ δρβίηβί πίῃ) 88 θη ἀ4ὁ ψΏδη τΆΘΥ σὲ ρτίεναα, 1. 6. }ι6 νν}}} 
ἔογβακα ἴθ), δῃὰ ρἷνε πε οὐδοῦ ἰο ““ἃ σαργοθαῖς τηϊῃμὰ." Τὸ 
δτίενα {116 ϑρίσιῖ, (ἤδη, 15 ἴο Ορροβο ἢΐ5 ἀϊοϊαϊβδ ; ἰπεγοίογα {(μ 6  πιαν 
6 ορροβθάᾷ. ϑες ἤοῃ). 8, 18. 1 ΤΏ. ὅ, 19." 866 450 Μδοζκη. 
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81. πᾶσα πικρία--- κακίᾳ. ΒΥ πικρία 18 τηοδηΐ δίξέον, 
δίἐἑηρ δροεοδθοθ. ὅε6 ἔοι. 8, 14. δι τἢ6 ποίϑ. 
Τῆδ Ψψογά 15 ποῖ υηΐγοηποηΐ ἴῃ {6 Οαδεοιοαΐ ᾿τιο 8. 
Θυμὸς Δηα -ὀργὴ ΔΙΘ ὨΘΔΑΙΙΥ ΒΥΠΟΉΥΙΏΟΙΙΒ : θυ {{16 
Ἰαϊίοσ 18 σαί ποὺ {Π6 8: ΓΟΏΡῸΓ Ὄχργοβϑίοη. ((οιρδγα 
Άοπι. 4, 8.) Υοί Ὀοΐἢ πῆᾶὺ ἀδποία ἃ ἢϊρῇ ἀδστοα οὗ 
ΘἰΤΠ ΘΓ ; οὐ οἶβα {Π6 ἔννο ἴθ γ8 τητϑί 6 (ἀκοὴ ψ ἢ 186 
φιαϊ οαξίοηπ αἱ νοτ. 26. : [πΠουρἢ [86 ψογά8 [Ὁ] ον την; 
ἴη8Υ. ἰηἀδοά, βυρσροβδῦ τΠ6 ἀὶηπά οὗ ΔΏρογ ἤθγο ἢδά ἴῃ 
νίανν, παπιοῖυν, ἰπαὶ ψῃϊοἢ ῥγοάιϊιοθβ {ῃ6 κραυγὴ δηᾷ 
ἢ) 55. Ἴμιδι ΤΊΉΘΥ ΠηΔῪ 6 το παογοά, “ δγαιυίίπρ δῃὰ 
αδιιδ6." 

Ιη ογάδγ ἴο ρίυςκυρ ὈΥ (ἢ τοοίβ ὄβνϑγυ νίςθ οὔ (}18 
Κιπά, μα δάάβ8 σὺν πάση κακίᾳ, ““ ἰοροῖῃμογ σι αὐ 
οὐἑιθν" νς65 οὗ {Π6 βϑῖηβ οἶδ88 ;᾽᾽ πδιηοῖυ, νἱο αἰ Οἢ 5 
οὔ Π6 ρυϊποῖρ] 6 βυρραϑιθα ἴῃ ῃ6 ποχὲ νϑῦβϑε, οὔ δεϊηρ 
Κιηά, σοηι]θ, δηά ἐογρίνίηρ ; δῃ δβρθοίδ! ν δϑογϑέ 
εοαἰμηιπν," 

82. γίνεσθε δὲ εἰς ἀλλήλους--οΟὐμῖν. ΤἼΘ [ΕΓΠ|8 χρησ- 
τοὶ, εὔσπλαγχνοι, Δα χαριδϑόμενοι ἃτ6 ἰγοαίοά ὈῪ Ομ α 
Ὧ5 ΒΥΠοηγουδ. Βυΐ, ἴῃ ἔαςίΐ, (ΠΟΥ δΔΓ6 ποῖ 80: 
{πουρ {ΠΥ 411} θθαγ ἃ βίγοηρ Δ ΠΥ ἰο δαοῇ ΟΥΠΟΓ, 

ὮθΓΘ 866Π18 ἰο Ὀ6 ἃ ϑοτί οἵ Οἰἰπμιαχ. ὍΤῇδ αἰ γθηοθ 
Ὀεΐψαθη ἰδ ἔννο ἤγβί ΠῆΔῪ 6 866 ὈΥ σοῃϑβυϊηρ τῃ6 
ποίθ5 οῃ 2. (ον. 6, 6. δπᾶ (]. ὅ, 982. Κορρθα [᾿πέργ- 
ΡΓοίβ {Π6 χαριϑόμενοι ἑαυτοῖς (1. 6. ἀλλήλοις) ηοΐ ΟἾΪΥ 
οἵ ἔογρίνοποββ οὗ 1] υγῖ68, θυ οὗὨ βῃονίηρ Κη 688. 
δῖ {Π6 ΟΥΠΕΓ ρᾳβ8ᾶρεβ ἰῇ δί. αι} 85 Ερ 81168 (ὦ (οτ. 
ᾧ, 7 ἃς 10. 12, 18. (οἱ. ῷ, 18. ἃ 8, 18.), ψἤδγθ {πα 
56η86 18 ἰουηά, ἀο ηοΐ σοιιππίοδηδησα 6 ποίϊοῃ : Π6]- 
{Ππ6Ὶ 18. 1 Βῃρμρογίοα ὈΥ {Π6 ψογι 8 ἔο]Ποσηρ, ψἢ]οὶ 
Βυρροδῖ {Π6 Βίγσοῃροσ πιοίϊνα ἴογ {ἢ]18, ἤδη θὶγ, (ἢδὲ 
ὙῸ 8Γ6 ἴο 50 ἰογρίῖνα οἴδπεγ πηθῃ α5 σσοά, ἴον (γιϑι β 
8816, δῖ ἢ ἔογρίνο 0.8, ἀπ ρυΐ τ.15 Ἰηἴο ἃ 5ἰδί6 οὗ 
βαϊναι!οή. 

Ἐ 80 Αἴεουηιεη. 44 Β. ᾿Επειδὴ γὰρ εἰσιν ἄνθρωποι ὥσπερ τῶν 
κυνῶν οἱ λαθροδάκται, οἵ οὔτε κράθουσιν, οὔτε δήλην ποιοῦσι τὴν 
ὀργὴν, ἀλλὰ κατὰ ψυχὴν ἔχοντες ἀμύνονται ἐν καιρῷ τὸν λυπήσαντα, 

ὕλεται καὶ τὴν ἐνδομνχούσαν κακία» αἴρεσθαι καὶ ἐξορίξεσθαι. ᾿᾿ 



ὁ)... ΕΡΗΒΒΙΑΝΒ, ΟἨΔΡΟ νον. 

Καθὼς 15 οχρίαἰπορὰ Ὁγ Ἴζορρο δεοαμφα. Βαξ ἴο 
ΒΒ 5Θῃδ ἐξ 18 ὈΠΏΘΟΘΒΒΑΤΥ 10 Τεβοῦῖ. Ἔν Χριστῷ δ 
ἴογ διὰ Χριστω. 

(ζΗ ΆΑΡ. Υ. 

ΨΈΒΒΕ 1. γίνεσθε οὖν μιμηταὶ τοῦ Θεοῦ, ὡς τέκνα 
ἀγαπητά. ΤὨ15, 11 πευϑί θ6 Ὁ Βογυ θα, 15 ο] βου σοη- 
ποοίρα νι {Π6 Ῥτθοθάϊηρ ; δπᾶα 1ῃς6 οὖν βῆοννδ 18 
ἐηζονγοηοο, "ΓΘ 96186 15: “Β6 γα ἰδογεΐογο (1 {Π 6868 
18 γϑρβϑοῖβ, 1. ὁ. {π6Ὸ6 θεϊηρ Κιηᾶ δηὰ ἰογρινηρ) ἱπιτ8- 
ἰοΓβ οὗ (ὐσοσά, Ἐ  ἢο Πδίἢ 5οῖ γοιῖι Δη Ὄχϑιηρὶε οὗ ἴοβ88 
νἱγα 68 Ψ ἢ 16}), 88 ἀπ{{{1] σὨάτρη (οὗ σά), γε οὐρὰς 
ἐο ἕο ον." δὸ Οτοί. : “ Πιἰθογογιτη οϑί ραΐγιιτῃ πιο- 
τἰθυ8 Γοΐίογγθ ὙΤΒΘοργ]. οὔϑοσνοβ ἰΠπὰὶ ἀγαπητά 18 
τηθπῇ θηρία, 8ϊηςθ αἰΐ οἰ] ἄγη ἄο ποὶ ᾿πηϊαΐθ ΓΠΘῚΓ 
ῬάΓΘηΐβ; {Πουρὴ σμοῦ ἀο. Τῆηα (οιηπηδηίδίοῦβ ρῖνα 
1 (ἢ6 56η88. ““Ὀθ6η6 πῃηο δι]. [0 τηΔΥ ὑ6 τϑηάεογεά, 
4 γ6}} ἀϊδροβϑθα δηᾶ ἀπ  }}.᾿ 

ῷ, καὶ περιπατεῖτε ἐν ἀγάπη---ὁμάς. Τἤσβα ψογας 
ἄτα τηρδηΐ [69 Ἔδχοϊί [ἢ 6πὶ 10 [6 βᾶπη6 ἀυΐν, 858 πη8- 
ἴοτβ οὗ Ολγνὲδέ. ΕῸΣ {πΐ 15 ἐμιρίϊεα, τπῃουρῇ 1655 
ΟἿΑΙ Θτργυοδδοα, Ἐπ καθὼς καὶ ὁ Χριστὸς ἠγάπησεν 
ἡμᾶς. ἹΤ]εριπατεῖτε ἐν ἀγάπη ᾷοεβ΄ ηοΐ ΤΊΘΓΕΙΥ 55 ΠΥ 
ἀγαπᾶτε ἀλχηλ. (85 ΚΌΡΡΕ ἜΧΡΙΔΙη5), θυ ταῖμο (85 
Οτοῦ. οὔβθυῦνθ8) [ἢ 6 νϑγΌ περιπ. ἜΧΡΓΕΒ865, ηΟΐ (ἢ]15 ΟΣ 
τῃδὶ αοέΐοπ, Ὀὰς μαδὶέ δηὰ ρεγρεΐιδὶ ἔθπον ὦ ἐϊζα. 
Καθὼς 19 υϑοά 48 αἱ 4. 82,, 1. 6. ““ΔῆοεΥ (ῃ6 6χ- 
ΔΙΏΡΙ6 σ᾽" 

ῷ, καὶ παρέδωκαν---εὐωδίας. ΤὮΘ86 γΟΓΩ8 ΟΧΡΓΕΒΒ 
86 ρσταδῖ ἀοσίγϊηθ οὔτῆβ Ὄχρίδίοη Ὁ ΟΌΓ 81η5 ὈΥ {Π6 
βδοιῆςσς οὔ (ἢ6 ἄσεαιῃ οὗ (τισὶ, ἢ ογο (ἤδη υϑυ4] 
δι] ησίηθ88. ἵζορρα γεπΊδγῖ8 οἡ (ἢ σοηβίδης 8πᾶ 
Ῥεγροίμαῖ ορίπίση οὗ πηθῃ, {πᾶ πὸ βεε ἢσρα οὗ ρϑγ- 
ἄοῃ σουἹά Ὀ6 σοηςεῖϊνοα ψνιτῃους {Π6 ἀφδίῃ οὗἉ ἃ νις- 
[. Ηδ α͵8ο οὔϑογνεϑ ἰῃαΐ προσφορὰ δηὰ θυσία ἃΓΘ 

ἘΞ δὸ ΒίΓαΡο 051, 97. εὖ μὲν εἴρηται καὶ τοῦτο, τοὺς ἀνθρώπους 
τότε μάλιστα μιμεῖσθαι τοὺς Θέους ὅταν εὑεργετῶσιν. 



ἘΡΗΈΘΙΑΝΒ, ὉΒΆΒ. Κ΄. Ὅ28 

ὭΟί ΒΥ̓ΠΟΙΥ ἤ]ΟῚ5 ; ἐπ ἔοσηθγ Ὁ ἰοἢ π ΒΘ Γ5 0 ἘΠ 
Ἦδεν. ΣΠΤΙΣ θειηρ υδο4. οὗ δὴν ρηῆ8 οβδεθε ἰο ργοοῦβε 
46 ἔννουν οὗ τἢ6 Ποῖ, ὉΠΡΙΟΟΟΥ δβδοσιῆςεβ ; 686 
ατίοσ (ἀνθ οἢ δηβνοῖβ ἴο (η8 Εἰ6Ό. ΓΤ) θοίησ ϑεα 
“80 6} ΟΥἁἑ υἱοξήπιδ, ἃ5 Ἡ 6. 10, 8. θυσίαν καὶ προσφορὼν. 
4) ι. Βαῖδβ (5 ἐμαὶ [ἢ 6 προσφορὰ τοίδΓ5 ἴο (ἢ6 »οασε- 
οὔδειϊηρ ; δῃὰ τὴ6 θυσία (ο {᾿6 “,η-σβδτιησ. Β6 Ἃτηδὲ 
8 1 τηδυ, ΠΥ βαϑῃ ςοη)]οϊηθα (45 οα αν. ΘΌβογνθ) 
(0 Β'σΒΠΎῪ (Π6 σοιμρἐοίθηθββ οὗ {ΠπῸ 5ΔΟΓΙ ΘΟ. 

, ΚΌΟΡρΡρΘ σοπῃρίγιεβ Τῃυ8 : εἰς. ὁσμὴν εὐωδίας τῷ 
Απά ἢ {1} Κ8 τπῖδ ἀηβννειβ τὸ [π6 Ησῦ. ΓΟ ΓΙῪῚ 
ΓΠΓΥ) (45 1 6η68. 8, 21]. δα Ἰιονῃ. 2, 12. 8, ὅ.), 
ὙΨ Ὦ16}} {Πγ6 δορί. ρϑγρδῦι! νυ τοπάογ εἰς ὑσμυὴν εὐιτοδίας 
(ἔοσ εἰς εὐωδίαν; 8η4 {{|8 ἘΠ6 ΘΧΡυ ϑβίοῃ σθιηθ ἴο 
δ ΠΗ ποι ηρ πιοτὸ {Πδη ἢ δάγυηςί σγαΐογμέ, αο- 
σορέαδίο." δοὸ ἴῃ ΡΙΠΡ. 4, 16. τῆο οἤδγιηρ αὐ {86 
ῬΠΠΙΡΡίδη8, βεηΐ το Ῥαυὶ ΟΥ ΕΡΙΡΏΒΠ 5, 5 δα ἴο Ὀ6 
δ ὁσμὴ εὐωδίας δῃαὰ ἃ θυσία δεκτὴ Οοιῃραῖο ΗδρΡ. 
18, 16. δῃ 1η6 4016 ποίε8 οὗ ΠΟΥ δηα ὙΥοἱ , 

8. 1ὴ 1}}}8 νϑῦβα, ΠΡ ἴο νϑγ. 21.. ἴ 86 Αμροβίὶα δά- ᾿ 
ΤΩΟΠ]5Π65 [Π6πὶ 10 ἀρϑίδι η ἔγοιῃ ουΘΓῪ βογὶ αὐ αὐδοθ- 
ὨΠῸΥ, ΜΠ οΊθΟΓ 1η δοίοη, ΟΥ βρϑθεῖι. (Κορρθ Τῃ6 
ὡΑΡροϑι]8 ἀραΐῃ δάνϑι"β ἴ0 {})}8 δυδ]θσὶ ἢδ Πδά ἰγραϊδὰ 
ιοἴ αἱ 4, 29.., Θοὁῃ Οὔβοθῃδ δηα ταὶ σοηνοσβδίϊος, δηα 
-ΟΟὨ 8166 Γ8 10 '( σοῃ] υποίίοη ΨΙὮ δοέξέοη. β 

Πορνεία «ἀδποῖο8 θοῇ ἔογπισδίίοη δηΐ δι ξετυ : 
8ῃ4α ἀκαθαρσία, «ἰὶ {{πο86 ΠοτΓθ]6 ΡΟ ΓΙ Θβ Θ πε οπθα 
ΟΥὨ ᾿ϊηοα ἃἱ η ἔοτη. 1. ὅ0 [Δγ αἰ] (Οὐοιη πη δθ18 ΔΓΒ 
δρτορά.; ὕὑὺϊ πού οἡ {86 .δ6η86 οἵ {πὲ ἰδγαὶ πλεονεξία, 
“σῇ 18. δβϑθοϊδύδα ἢ ἰἢ686. Μοβί οὔ [ἢ δῃς θη 5 
πηαἀογϑίαδηα ἐξ οὐ σονείοιπεδδ; ϑοῖηθ, οἵ ἑφοίαξγῳ ; 
ΨΠ]Οἢ 56η580, Βονεσ ον, οδῇ ΟΥ̓ ΠΟ πι6δΔη5 δ6 δὐπίεα, 
Δῃά 848 Η 15 δϑβοσίαίθα ψ ἢ ΠΟ] νϑῶστυ, ᾿ς σαπηοί 
Βίτηρὶν ἀδηοίθ οουεδέοι 5η655." ἨἩδῶδα δἰτηοβὶ 4]]} 

ἘΞ Κορρε γοιηαγκβ (μαὶ [6 ΡὮΓΑδΒ6 τγ88 ἀδγνδα ἔγομι ἴῃς ορηἴοη, 
“(οϑπιβηθη ἴο 8}} βατίοηβ,) ἰμδί τ) 6 Εν νγὰδ ᾿ἱῃη86} μτγεϑεηῖ δἵ (6 
βδοιῆοο, δηά δῖε οἵ ἴθ Ἤοσϊι, αὐ Σμαἰθα ἴἢ6 ἔυπηεα δὰ πίήοσ, Δηὰ 
ἄθρθα ἐΠ6 ἀποσὶ ἔγαργδηϊ 880. 1 ῆοδ ννὰ8 ἀρριγδάὰ [86 χηοοῖ βοοφρίθὈ]6 
ὦ Θοά. , ; 

 ὙΤὙπουρὶι την Οοεηιμορίδιογό δπάοθυοιν ἴο )υδιτν ἰΐ οἱ (ἢ 



θ44 ἘΡΉΞΒΙΑΝΘ, ΟΗΆΡΟΨ, 

τοοθηΐς (οιμτηδηίδίογβ ὅτ ἀργοδὰ (δὲ 1 ἀδηοίοβ 
Ῥγοδέϊέμξίοπ 70. ἱμογοὶς δαΐδ; ποῖ, ον σ, ἴο {ἢ6 
ΘΧχοϊυβίοη οὗ 4}} ἔα|86 τηϑῃοάβ οἵ τ᾿ηοηδυ- οι ρ, κ8 
{πᾶι οὗ θανν ἀ8, ΡΓΟσΊΓΟΓΒ, ὅζα. ; ψὨϊσἢ, ἄ δι. {10 ΚΚ8, 
88 ἃ ὨΘΟΟΒΒΆΓΥ ΔαΙΠΟΠΣΙΟη ἴο0 ἃ αἰββοϊυζα ἰγδάϊηρ- 
Ρίδοθ κα Ερῆθβιιβ. Τηὰβ ἃ νου δῆβνογ ἰο [Π6 
αἰσ χροκερδεία οἵ πο ΤΠ ΘοΟρ γαβία8, Εἰ. Οδγ., [88 
ἰνθη 80 πηδβίουυ ἃ βκθίοῃ,. Βυΐ, αἴτεον 411], 1 ἀο ἠοΐ 
866 ΠΟΥ͂ {18 σὴ ἤθΓΘ ΔΡΡΙΥ. 1.81} ἱῃοϊϊηθα ἴο {Π]ηἶ, 
ψῖ ἢ ΗΠ]}αγγ, Εξι., Ηδηηηι., Ηοίη8., Υ Ὀγ, ΙΟςΚο, 
ΟΙθαγιυ9, Ετδαποκίυϑ, Ὠοάάγ., δηά. οἴμογβθ, (ἢδὲ {6 
[ογηὶ ΠόΓα βίρη ῆδβ ̓ ηἰοιηρογαία ὄνθη 1η ἰδ Ὁ} 1η41}}- 
ζοποο; ἔογ 1ἴ οδῃηοί ϑρρὶγ ἴο ἐἰ εξ (88 βοίηθ (ὑοηι- 
τηϑηίαίοτβ {Π1ηΚ) ; δίηςσθ ἐΐογο 16 ΟΓΙΠΊΘ 15 ποίΐ 8]- 
τογοά Ργ 1Π6 τοῦδ ογ {ῃ6 ἐε85. Τἢδί πλεονεξία πηΔΥ 
ἤανο [δὲ 86η56 ποηα σδὴ οι δί. δεα (ἢ6 Ὠοΐθ βιρΓα 
4,20. Τὸ ἐλὶς ᾿η!ογργείδεοη 1866 ηοὶ ψἤἢδῇ ροδββι 016 
οὈ]δοιοη σἂ θ6 τηδα6; ψἤθγοδϑ, [ {πὲ οἱ οοδο- 
ἐοιι5655, ΟΥἩδα56 σαΐη Ὀ6 δΔἀορίθα, 1ἴ 15 ᾿Π]ρΡΟ5510]6 ἴο 
σοιργο θη ἢν (ῃ6 Δροβίί βῃου] ἃ ἀϊγεες ἐΐεπι 
ποί ὄνϑθῃ ἰο θ6 παριρή, Ἐ - 

Οη {π6 ὀνομάϑεσθαι, ἰηἀοοά, (Οοτηπιοηΐδίογθ 8ΓῸ 
ἀιϊινιάο ἃ ἴῃ ορί πο. δοπΊθ, ἃ8 Μδοκη., γϑηάογ 1, 
“« τῃρημοηθα ψ ἢ Δρρτγοθαδίίοη δηά ἀο] 1 ρ].." Βυΐ ’ὲ 
οου]ά ὙΠῸ} μ6 διρροδοά ἰῃπαὶ (6 Αροϑι]ῖα νου ά 
'ν6 ϑιιοἢ ἃ αἀϊγθοίίοη: δηᾶδ [ἢ6 8686 18 ΘΟΧΙΓΘΊΟΪΥ 
6εῦ]6. Τα {Π6 δἰηηρὶν παπιΐης ἴΠ|6 νῖσ68 σδηηοί δ6 
υηϊανίι!, Μδοκη. {ῃιηΐκ8, 18 Ρἰ δίῃ, οἴδμογνιβο τἢ6 
ΑΡοβί]6 σψουἹά ποῖ ᾶνα ἢ πιβ86 1} ἡδπιοά 26 π. Βυΐ 
{π8{ 15 ἃ ψεῖκ διραπιθηί. Τῆα πηοβῖ δηϊηθηΐ (ου- 
τηθηϊαίοῦβ ἅγο ἀργθοά, (Πδὲ 10 18 οὐιοαςὶέον αϊοέιμη, ἴον 
μὴ ἔστω ἐν ὑμῖν, ““Ἰεῖ τῆ πού 6 Ποαγά οὗἉ δῃιοῦρσ' 
γου." Τὸ {18 ἰδ 18 πὸ οδ]βοίίοῃ, δχοθρί τἢδὶ 
{ἢτπ|5 [Π6 μηδὲ βΒροίη8 [ὁ ἢᾶνα ΠΟ ρἷἶδεθ. ὙΏΥ βΒῃοι]ά 
Ψ6 Ποΐ ΒΌΡΡΟΒΘ (δδί [ῃΠ6 Αροβί]6 πηθδηΐ ἴο αἀἰγοοῖ (δαί 

στουπά ἴπδὶ ἰ(Πδϊ βοτηθίϊ)θ8 Ἰδε8 ἐο Ῥτοβίϊυτἱοη. Αηὰ (ΠΟῪ ΓΘΙ͂ΕΓ 
ἴο ΨΦυνοπαὶ ϑεῖ. 14,175. Βαῖ (8 18 ἰοο ἔδγ- [εἰ ἢ δα. 

Ὁ 1 ἐογτιμοσὶν (πουρῆ τ τι ἰζ ταΐρ! δἰ ση ν δουμοίίοη, ἴῃ ΒΟΝ 
86 η86 ἴῃ6 ὑνογὰ 866Π18 ἴο θ6 υϑεἀ ἴῃ 1 ΤΊε88. 4,6, Αηά, νγεσὰ ἰΐ βοῖ 

«Τὸ7γ νότ, ὅ.,. 1 σπαι!α 8{1}} οοηιΐηαο το (Πὲηἶς θΘ0, ᾿ ᾿ 
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βιιοῦ νί 68 βιοιἀ ποῖ δνθὴ δ ἐσ ζεά 0, ἀπιοπρ; ἰῆθαι, 
ἔογ -σοηνογδαίίοη ΟἹ βιυιοῖι 80] 6οἴβ, Ἔνθ ψἤθη {πα 
ΟΥΙΒΊ6Β. ΔΖΕ 0έ τη ΓἸΟΠ6Ω Ῥ» ἢ Ἀρργοβαλῖρῃ, 18 ρεγηὶ- 
ΘΙ01}5 (9 ΤΏΟΓΔΪΒ ς ΒΙΠσΘ, 88 ΓἬΘΟΡΆΥ]. βαγοναν γα- 
ΤΊΔΓΚΒ: οἱ λογοὶ ὄδος πρὸς τὰ πράγματα. Απὲ 580 
{Βουπηθη. : οἶδα γὰρ τοὺφ περὶ τούτων λόγους ὑπέκκαυμα 
καὶ προκοπὰς τῶν ἔργων γινομένους. 866 ΑΡρ. Ι,εἰρίνοη 
ὯΡ. ΒΟΙΚΊΕν, πὰ ΑΒρ. ὅβοκδγ ἂρ. Ὁ Ὄνου.» δι 

4. καὶ αἷσ χρότης, καὶ μωρολογία, ἣ εὐτραπελία. ; 
Το καὶ βἰφηῖϊβοβ ἀπά ποί, ποσ, 80 ἰἷια Ηφῦτ, Ἰ Ργεοδηρα ὃν ἢ. 

᾿Αισχρότης ἸἸ ΕΓΔ ΠΥ ἀδηοίεβ δπεμἐξἷποδ8 ἀπά [ἢ 6 ἐλιηιοάοείῃ ἐν δρέεθοῆι. 
ΟΡμΘ δχίεπαβ ἰΐ 4150 ἴο ἱτωτηοάδϑίῃ ἴῃ αοἰἑόη. Βιιΐ {Πἰ5 βθοη)β "οΐ 

ἴο πᾶνε θεβθὴ ἤεσγθ ἢδὰ ἴῃ νἱενν. Τ1η6 μωρολογία αὐ εὐτραπελία 
Ὠγιϑῖ, ἰῃ (ἢ9 σοῃμοιῖίοη, τὴ ἱπαδεοπί ἑαϊκὶης δυνά δοατϑβε ἴο 68. 
ΤῊΘ μωρολογέα 8668 ἴ0 ἀεποῖε ἃ ἰδδεοσ Κἰηὰ οἵ αἱ σχρότης : [πο Ρ ἢ 
(Π6 νγογάβ μώρο;, μώρια, ϑιῷ. δὲ 4180 ἀφροσύνη, δῃ τη ῃΥ ΒυΟἢ (ΕΓΠΏ8, 
γεγα (88 Πεϊηβΐυ8 δῃὰ Ἐ]Βηογ ἴῃ ἰος. οὔβογνθ) οὔϊθη ἀρρ!!οὰ ἴο οὐ- 
ἐοεπὶέν. Κορρδ σοπιραγεβ ἴα Ηεθν. ΠΡ Ὁ) (Ὁ ΠΙΟἢ ΠΠΈΘΓΑΠῪ δτηΐ: 
ἤξδ παρ ἢέϊηεες οΓ ἐδ πιουά:ι), δἰμιεἰϊοφίκωη Ἰὼ Ῥιαυί. Μ. Ο. 9, 3, ῳΡ,, 
δηα πιοτοίοσιις ἴῃ Ῥογδ. 1, 1, ὅ0. Εὐτραπελία, 7οκὶησ. ΤΩ νγογά 
ΟΥΘΊΠΔΠῪ ἀδηοίοά πὸ τηογε (ἤδη ἐπ ΤΔΟΌΪΥ οὐἨ οἱνίηρ; ἃ πεαὶ ἐμ τη 
ἴο "νογ8 δῃΐ ρἤγαβθϑ, υοἱἐέϊποδε  Ὀυΐ ἰὰ ςΩπιθ δὲ Ἰοηρτ το πανρ {πὸ 
δαὰ δέηδε οὗ οοατβε Ἰοκὶηρ, δηὰ δοιγτι πίψ, 80. Ατίρίοι. Ἐ{Ή, : ἡ εὖ- 
τρακελία πεπαιδευμένη ὕβρις, Ὑπυ8 Κορρε εχίοπασ ἴζ το ΒΟΌΣ] 
ϑηά ΘΟᾶΓΒ6 [8] οὗὨ Θνοτυ Κἰμά. Βαϊ {πε οοηίαχι νν}}} βοδγοοὶν ροῖ- 
ταί (15; δηὰ ἐλαὲ νγὰβ ἱποϊυβοαᾶ ἴῃ 16 λόγος σαπρὸς διρτα 4, 90. 
ἤεγε (1 ςοηςεἶνβ) 1 Ἔβρϑοῖδ!!]γ ἀδβηοίεβ ἀομδίο ἐπίπαν. ὙΒθορην], 
(ἔγοιι ΟὮγγ8.} δουϊθὶγ γθυᾶσκβ; “Ὥσπερ τὴν κραυγὴν περιεῖλεν, 

Ἃ Ἤδρτε  πουἹὰ οομηραγα Ῥ ΐ]ο 7υά, 18 ἃ. ὅρεξεις ἅν οὐδὲ εἴπειμ, 
θέμις, δηὰ 782. μιοΐδη ᾧ, 906. το ς8}19 δυιῃ ξιγοβϑ νίοθβ ἄῤῥητα. 
ΘΟΡΝ. ΑἸεῃ. ἔγαρ. 6. μὴ πάντ᾽ ἔρεννα' πολλὰ καὶ λαλεῖν κακὸν. 
ϑορμϑ. (Εἀ. Οο]. 1526. ἃ δ᾽ ἐξάγιστᾳ Μηδὲ κινεῖται λόγῳ. Ευτ!Ρ.- 
Πες. 7. 1}. ἄῤῥητ᾽ ἀνωνόμαστα, θαυμάτων πέρα, οὐχ ὅσιᾳ τ᾽ ρἡδ' 
ὡνεκτά. Ἴδοὶι. ὕϑγηι. 19. ἀϊνογϑῖι 88 ΒΌρρ]]οἱ! ΠΠὰς ταβριοϊ, ἑαπαιϊιαιῃ 
βρεΐεσα οϑίθηδί οροσίεδῖ, ἀὰπι ρυηλιπίυτ, βαρίἑἰᾳ αὐξδοοπαὶ, Γῖρ. 
ΗἸρροϊ. 467. ἐν σοφοῖσι γὰῤ ταδ᾽ ἐστι θνητῶν, λανθάνειν τὰ μὴ. 
ὰ ; 
ΝᾺ ΙΔΥ, 1 (ΠΩ, χϑοκοῃ δΌΟὮ ὑνοσγάβ ἃπποηρ; ἴῃ ὨὈΚΩΘΓΟΙΒ, 
διρλοπιίδπια νυ ἢ νυ οἢ ἢς το ἰαηρυδρε δρουηᾶβ, απὰ νῃϊοὶ ἰβ 

8.ἃ ῥτοοῖ οὗ ϑφοσζευρίίοη οὗἉὨ ἐπΏγοΥΒ. . Φ ὲει5 ΤΤηϊογ , τθηε θη 
1 88 δὴ δνϊάβηοβ οὗ {π6 ἰπογεαβα οὗ ἱπηπλ γα ΠΥ ἴῃ ἰ(ἢ6 Ῥεϊοροπηο- 
δἰδῃ ὙῸΣ : καὶ τὸ» εἰωθυῖαν ἀξίωσιν τῶν φνομάτῳν ἐς τὰ ἔργα ἀγτήλ- 
λαξαν τῇ δικαιώρει. Οἱ νος ουγίουμ ΔΆΡ])6οῖ 1 80,41} φάάιις6 ἴρβην. 
ἱβιυριταιίομο (ὧι ἰο0.) ἰὼ τῶν βουι ποοπαίηρ Ἑάίζομ οὗ ἰπαὶ Ηἰδεφζηη,, 
ΧΟΙ,. ΥἹ, 2 5 
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ὄχημα οὖσα τῆς ὀργῆς" οὕτω νῦν τὴν αἰσχρολογίαν καὶ εὐτραπελίαν» 
ὄχημα οὔσα τῆς πορνείας. 
Π6 ννογὰβ αἰσχρολογία, μωρολογία. Ἀπα εὐτραπελία ἀερεπά ὕροη 

μὴ ὀνομαξέσθω, ν»Ὠϊοῖ πγυδὶ {1 (μ΄ πΚ), ΟΥ̓Δ αἰορία, Ὀ6 ἰακεὺ ἴπ 
, δια βαεηϑε ἠεαγὰ ὁ} απά ρταοίἑεεά. ΠΕ τὰ οὐκ ἀνήκοντα αἴὸ ἴῃ ἀρφο- 
εἰιϊοη νἱῖ ἢ τἤοδ86 ννογάϑ, δηὰ δζὸ Ὀθϑὶ γεαπάδγοι (85 ἢ οὐγ (οζιῆοι 
Ψεγβίοη) ὉΥ δ ὔζεϊαιϊΐνε δηὰ ἃ νεγῦ, ᾿. 6. “" ννβοῃ (Π] Ππο5 τὸ ποῖ βυϊϊ- 
ΔὈ]6,,"5 ἡδηγεῖΐγ, ἴο οὐν ΟΠ τ βίῃ ο8}}Ἐ{πρ’͵, πὰ οὐγ ἐπραραοιηθηῖβ 898 
Ῥλοίδϑδογδ οὗ ἃ τε  ίση ν᾿ ίο γ89 ἜϑρδοῖΆ γ ργοσηυ ρδιθά, ἴο δυρ- 
Ῥταβ8 8}} ϑιοἢ δυουηϊηδί: ΟΠ 8. ἱ ; 
γι ν (πὰ οοηείγαοιΐοη αἴ ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία «6 (οπηπιοί- 

ἴαζοβ ἂγὰ δυάθηῖγ μειγρίεχεὰ ; (πουρῇ [ΠΟῪ γᾶν |Ππ||6 διε οη ἰὼ 
ἐῖ, “ Βοηδ ΒΙΡΡΙΥ “ 18 ῬγΟροῦ,"" (85 Μδοκῃ.), οὐ (65 γι τΌγ) ““ Ἰεῖ 
γΟΌΣ δἰ] ογηγθηῖ 6." Βιῖ {Π 686 δ θαυ αι 0.8 ἀγα ἴ00 Δ γαγγ. ἷἴς 
ἐδ Ὀει[6 ΣΡ ἴο Τερεδὶ ὀνομαθέσθω ἔγοιν ἴῃ ργεσφραΐῃρ μὴ ὄνομ., δη4, ὈΥ͂ 
ἃ 5110} δΔοοσοιμηπηυάαδί!οη ΟΥ̓ Β6ῆ56, ΓΕΠὰοΓ: “ Ἰεῖ εὐχαριστία δέ παιν εά 
ἀπὰ ρῬγαοίϊδο ἀταοηρ γου.᾿" [10 τενηδίηϑ, ἤόνγανογ, ἴο ἀδίογηΐης ἴ{π6 
εἰσ βοδίοη ἴο μὲ δϑου θεά 0 εὐχαριστία. Αἰπιοβῖ 8}} (οηπμτηδαία- 
ΤΟΥ͂Θ, δποίΐεηϊ δηά ἠγχοάογῃ (566 ατοῖ,, Ζαηοὶ,, ἤβδγτ., ὙΥἑΌγ, απὰ 
ὍΠΟΪ ἢ.) ἀχρ᾽αΐη ἴτ, ““ ρἰνίηρ οὗἩ {8} κ8." Βιιῖ 18, (Πουρὴ ἴδ 
9118] β'ιηἱ βοδιίοη οὔ ἢ ννογά, ἰ8 ἢενα ἱησοηνεηΐει, Θσρθο δ} ΕΓ να 
ἐομδίάεγ τιμαὶ ἴἢ6 Αροβί]α 5 γδί ΠῸῚ τιθαῖηρ οὗ της ἀπ168 οὗ ΟἿ γὶ8- 
(8:19 ἴῃ δοοἑεέψ, νῆεγα 1 τνουὰ δὲ Ὠαγδο δηΐ Εἰ σὰ τὸ 88, ἴ{πδΐ 
“εἰνίηρ; Οὔ «8 ἴο αοά ἰβ8 γδίεγ ἴο θῈ ργδοίϑεὰ (παη ἰεῖνὰ δηὰ 
Ἰπάδοοηῖ οοηνεαγβαῖ! θη." ὙΠῸ πιοοῖ ργενδίθηϊ ἰηϊογργειδζίοι) διηοηρ' 
ἐοοεπῖ Οοϊηηημδηϊδίογβ 18 (ἢαῖ [ΟΥΙΟΥ͂Υ ργορουπάρα ὈΥ “Ζεγοπῖς, 
ΗΠ ΆΥΥ, δηὰ οἴ ο 8, ννῖνο ὀχ μίαϊη 1ἴ μοί, ἐδπιρεγαΐε, σταςε[μὶ, ποποεία, 
ἴῃ ορρμοδιίίοῃ ἴο δοιγγὶ ν διὰ ἱπάξοεπεῳ. Βυϊ (48 κοργμε οῦ- 
δ6Υνε8) [ἢΪ8 ι.56 οὗἩἨἁ (ἢδ ννογὰ ἰ8 ποἵ ἔουηά ἴῃ {Ππ||, Αμρόδβι16᾽ 8 νυ ρ 9, 
ὯΟΥ {Παΐ οὗ Δηγ οὗ 118 ἀογναίί να, 8ἃ8 εὐχάρις, ἐπιχάρις, δη4 εὐχαρισ- 
τός.᾿ ἴπάσεὰ ἐϊΐ νου] βθθῖ βου ον νου ὮῪ οὗὨ ἴῃ6 Αροβι]ε᾽8 ηοῖΐοο. 
1 δὺι ἰπογείυγε ἱποϊ θὰ τὸ δάορὶ ἴπα Ἰηἰεγρτγοίαιΐοη οὗ Ηδπι., ννῆσ. 
εχρ δΐηϑ ἱΐ, ““ ἀϊδοοιιγβα 1 οἵ στδορ," }. 6. οαϊ γίπρ, ρμίουδβ, δηά ἴπ- 
δἰγαςῖῖνο. Απά 118. 18 5: γοηρῚΥ σοηῆτγτηθὰ Ὀγ ἴΠπ6 ραββᾶρξ δἵ 4, 20. 
(νοι (Ὧδε Αροπῖ]θ Δρρδϑᾶγβ ἴο 81}}} αν ἴὴ τηϊπὰ, ἰητοπάϊν, ἴὰ 
δῃου ἃ δε, ἴο γοροαῖ {ἢ δάγωοηϊ! οη,) νν] 16" 6 (45 Ἠδπ)η). οὔϑεγνε3) 
16 οογτωρέ «ςοτπηπιιηὶοαίϊοπ ἰ8 Γογυἱἀάδη, αη4, ᾿πϑιολα οὗ ᾿ξ, ἴΠ6 φοοά 
οομτδηθοά, [ὉΓ ὑγοϊίαδίε ἱηείτμοξϊοη οΥ εαἰβοαίίοη, {Π|8 15 ἀδοϊρδὲ 
ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσι, ἐμαΐ ἰὲ πιαῇ ἷοε φγαζε, ἱ. 6. αἴογὰ 5ρῖ- 
τἱτυ] δάἀνδηΐδρθ, Ὀ. ̓ ἰπογθϑβα οὐ ρει ἐπ ἐδ ἤφαγεγε. Απὰ ἣδ ΔΡΙΪΥ͂ 
σοιηραγαβ (οἱ. 4, 6. [εἰ ψοιν δρϑθοῖ! ὑδ αἰωαῦδ ἐν χάριτι, ιοἰ ἢ βταςε, 
ἱ. 6. ρτδοίοιιθ, μΐοιι8, δκεαϑδοηδά υυνἱ ἢ 88}ἴ, σοη συ ἴο ἴῃς ρμυϊγὶὰ, οοτ-- 
τυρῖ, οὗ νῃϊ ἢ} ἰΠ 6 ἘΡΠΠε5ϊδῃ8 ἂγο σϑυϊοηθᾶ, ὅ8.66 ἴῃς ποῖδ Ὁἡ 4, 29. 

- δ 4 ᾽ “ ᾿ ΄ε ᾿ς β ᾿ 

ὅ. τοῦτο γαρ ἐστε γινώσκοντες, "ὅτι πᾶς πόρνας, ὅζο. 

- Ἐ Τῇ γοδαϊηρ; οἵ βοπις Μ55., ψενθίομαβ, δηὰ Βαίβογθ, ἄ οὐκ ἀνῆ» 
κεν 18 τΩδη  [Ἐ8{}} 6 δ ͵ οδ8 ; που (ἢ δῃ ἀκρισία ποὶ ἀπυδυδὶ ἰσ͵ 
᾿ϊπ1) ατἰεδῦβο ρα τ8 1ἴ ὨΘΆΡΙΥ. ΟἿ ἃ ἐυοιτηρ, νν1{}} Π| τοχῖυδὶ τεδάϊηρ. 
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Μδην Μδϑ5. τγρἂὰ ἴστε, ψ]οἢ -159 ἀρργονοὰ γ᾽ ΜΙ} 
δΔη4 οβοηιη., πα σϑοοϊνοα ὈΥ̓ ΟἸοβῦαο!. Απά οοΓ- 
(αἰ {{|18 15 [Π6 γοδαίΐίηρσ νἱο σου πη αϊαίθ  γ 
ϑίγ Κα ἃ (αϑϑςδὶ βοῇ οδγ 88 θοίηρ [Π6 ἔτσι ΟἡΘ: [ὉΓ 
1Π18 .86 οἵ στε οἴζαιι ὁσσυγβ ἴῃ {Ππ6 (4 35816 4] τυσι[ο6 Γ8 ; 
1) ῥγοοῖ οἵ ψῇϊςἢ 1 σου]α δάάυςα Ὠ ΘΓΟυ 5 ΡΆ58ΑΡῸ8 
ἔνοῃ Τυσογά. Βυΐ {Π|8 πηᾶν ἸΠΟΓΘαᾶ56 ΟἿΓ βιιϑρίοιοη 
1Ππαῦ {Π 6 τοδάϊηρ; [185 Ἀσίβθη ΕἸ Όμη απ θηἀδίοη ; 68ρ6- 
οἰ} }γ 85 1Π6 οἰ Μρ5. ἀγὰ {Πο56 ν] σἢ να Κπον ἰαὰ 
6 [} οὗὁἨ Ἰπέθγροϊδιοηβ δα ἐριὀμὠαξϊοηα. Δ το {Π6 
Κξεγϑίοηδ, [ΠΘῪ ἅτ ΠῸ ροοά δνίάθησα ἴῃ ἃ τηδίίοῦ οὗ 
{}18 Κπά. ῆχα βάν ἰθγε (45 ατγοῖ. δηᾷ (ἢ6 "ε8ὲ 
(οπμπηοηίδίοιΒ 6 ἀργθθά) 8ὴ Ηοθναῖς δηα βοιηθν δὲ 
δι ρἤδίϊο ἔσσῃ Οἱ ἐχριθββίοη [Ὁ γινώσκετε, “ δΔηά οὗ 
1}}}8 6 γὙρ νν 6}} δββυγβὰ." ὋΓὴ6 56η86, .1η 666, 18 {6 
5816 ϑορογάϊηρ (ο Θἰ1Π 6 γραάϊηρ.. " 

. ἼΓΠΘΓΘ .18 8380 ἃ ΗρθὈτγδιϑιη 1 πᾶς---οὐκ, [ῸΓ οὐδεὶς. 
Κορρα οοιηραγεβ ῬΠεορη. 177. πᾶς γὰρ ἀνὴρ πενίῃ 
δεὸμημιενος οὔτε τι εἰπεῖν οὐδ᾽ ἔρξαι δύναταί, ΜΝ ϊοἢ 16 
τὴ Κ9 ἃ γαϊϊᾳαα οἵ δηϊθηῦ ρῃγαβϑθοίοσγυ. Ὶῃηά {815 
γιαν Ὀ6 ἔτι, 116 ραβϑαρα ὧδ γϑαὶν ἔτοπὶ Δη δῃοϊθηΐ 
Δαΐῃοῦ; υυϊ 11 Β66Π)8 ηοΐ ἃ {Π{|6 ἴο σοινιηξαπαησς {{16. 
ορίηϊόη, [δὶ (ηδῦ ψοῦκΚ 48 θθθη δ θαϑί σοῃβια6ι- 
ἈΡΙΥ ἱπέεγ μοίαἰεά. [{ {|| ρββαρε θῈ σεμμῖπε, 1ὑ ΤΗΔΥ͂ 
αἶϑο "δ τορασγα οι 88 δογαϊηρ ἃ νοϑίϊὶσα οὗ (ἢ6 ΟΥ1- 
Θη18] ογἰίζιη οὔ {Π6 ατεοὸκ ἰδηρύδρθ. 

ΤἼ6 Β6η56 οὗ ἴ[η6 νου 8 πόρνος, ἀκάθαρτος, ἀῃά πλεο-. 
νέκτης τηυϑί 6 ἀεσίογπιποιὶ ὃν 1ἢ6 ᾿σοτΙβροηαϊης 
[6ΓΠ1Β δ΄ τ Ὁ. 8. ἤοΓο 866 116 ηοΐ6.Ἐ ΚΟρρα Οὔ) βο νεβ. 
(αὶ {Π6 εἰδολολάτρος 18 ἰο ὕ06 Δρρ]16 ἃ ἴο εαςὶ οὗ {})6. 
τῆγθθ Ποὺ Π8 Ὀγθοθάϊηρ. Ἀπὰ 80 1λοβθηπ),, ψἢῸ 
ἀδῖη Κ8 ἴ[ῃ6 ροαηθδγαὶ 5696 18, “" (ΔΟΙΠΟΓΟΒΙ58112115 οβί οἵ 
ΒΘ 55.1.15, 1. 6. ἢ 18 ἃ8 84 85 80 ΙΔοἰδίον, νν}}] ἢ ννἃ8 
τερατάδα ὕγ [πῃ 906 }ν}8 88 (ἢ 6 τηοβί δοπῃδῦ]8 οὗ Α]} 
οἰαγδοίθγβ. 80 ἰῃδί (ῃ6 Αροβίῖίβ ἴγρδῃβ ἴο δᾶν, {{π8ἰ 
1ῃ086 ννῆο σοπηηϊ βιιςἢ ΟΥἾ168 6 ἃ5 δα 85 14οΪ8- 
(618. ΕῸΓ ἰηβίδῃσο, [6 ΤΉΪΒΟΓ τη Δ 68 [}158 ΠΠΟΠΘΥ͂ [}18 

5 Ξε ῬΒΐο «πὰ πο ΠΑΡ ΌΣηἶ σα] νυ Γ6γ8 οἰἰεὰ Ὀγ Ῥε(Β. 
ϑ Ὁ 
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κοά.Ἐ ΑΙ] ἐπ ῖ5 ̓ 8 νθῪ γα, αὶ 18 νι ἢ} Θαυλῖν ΔΡΡῚῪ 
(ο αἰἐ ρεοιβοῃβ νἱο 8ο δἰίδοῦ {πϑαιβοῖνεβ ἴο (Π6 ψοτα 
Δηα [5 ϑ6ηϑυ4] ρίδαϑι}Γ65, Ὁ. Ἰη ΘΙ ΡΟ ΓΔῃς6 Δῃα ΘΧοΘβ8, 
48 ἰο ἅριυ86 6 ψοτὰ γαίΐμοῦ τῃΠ.8η 86 1, αηὰ οἵ ψῇοιι 
[Π6 ΑΡροβι[6 οἰβαν θγο 8408, “" ΠΟῪ πηᾶκα (ἢεῖγ Ὀ6ΠῪ 
{Ποὶγ σοῦ." Τῆι ἔογηϊοδίίοη δηα [ΔοἰδίγΥ ἃγα γα- 
βατάαδα 1ῃ ϑογιρίυσε 88 σορηϑίθ ογίπηθυ. “Γἢς 1ηἴοτ- 
Ρτοίδεϊίοη, {πογεΐογα, ἄρονα ἀδίδ!]θα οὗ πλεονεξία ἰ5 
ῃοΐ δἵ 81] βῆδκϑθῃ. 

ὅ. οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ τοῦ 
καὶ Θεοῦ, 1. 6. “18 ποΐ (ἴ0 Ρ6) δὴν ραγίδκονγ, ψ}]}} τοί 
Ραγεϊεῖραΐο ἴῃ οσ ϑυ)ου 86 ἔγυϊ(8 οἵ (Π6 δἰδγηδὶ Ὁ]685- 
1ηρ8 ργορδγοά ψ τ ἢ ΟἸγῖϑὲ δηὰ οὐ." ὅ6ε τ ποῖθ 
οΏ 8,18. Τηα Ῥγοβεηΐ θῆ86 1ἢ ἐχ. τὭδυ, ἤονδνογ, 
ττορὶν {μὲ Π6 18 ὨΘΙΓΠΘΥ γοδ ἢν ΔΩΥ τππϑιθεγ οὗ (ἢ γι 
Ομυγοῖ ἀθγθ, ὩοΓ ΨΜΠΠ}Μλθ6 δὴν οὗ (6 Ομυτοῦ δηά 
ΘΏΘΓΑΪ δββθρὶν οὗ [ἢς γυδὲ πηδάθ ρογέδϑοϊ λογθαζέον. 
ἥρ. Μιάαϊοίοῃ (αἴον γῆν} ]θ δῆαγρο δῃᾶά Ὦνγ. 
Μ᾽ ογτάβνογ "!) ψουϊὰ τοηᾶθγ {86 τοῦ Χριστοῦ καὶ Θεοῦ, 
“ς οὗ τη ὯΟ 15 [ἢ6 Οἢγ]β8[ δηὰ (Ἰοά." Απά Βδ6 βυρ- 
ροτγίβ 118 νϑγβίοῃ Υ ἃ ἰοηρ δηῃοίδίίοῃ, 6 δι θϑίδῃςοθ 
οὗ νῃϊοῦ πιᾶὺ Ὀ6 8665 ἴῃ Μτ. ψργυ. 
6. μηδεὶς ὑμᾶς ἀπατάτω κένοις λόγοις. [{ 5ῃοιιά 
ϑρΡΘΑΓ, ἃ8 ΤΠΘΟΡἢΥ]. οὔβθγνοβ, ἴπὺ ῃθῦα παδά βϑϑθῃ 
βϑοίης ψῇῆο ᾿δὰ βιρρεβίθα ἰδ (οὐ ᾿ἰβϑυεἃ ἤθανΥ 
{πγθαίθηϊηρβ ΜΠ τεβροοῖ ἴο (ἢ686 σοπιραγαίίνε Υ 
σῶς οἴδηςθβ, θυ πανοῦ πηϑδηΐ ἴο ρυΐ [Ὠδὴ ἴῃ 6Χο- 
σιἰοη. Αῃά [ δη) {Π6 ἴογ σοϑάγν (ο Ὀδ]ίονα {Π|5, 
ϑίῃςΒ 1 ἤανα Κηονῃ ΠΊ6η, ὨΔΥ ὄνθὴ ΟΠυγοδηηθῃ, οὔ 
στοδῖ ΔΌ1Π1Πν δα οχίθηβινα Ἰθαγπὶηρ, νὸν {86 β8ῃ8 
σρίπίοη. Ὦγμετγβθ, (θη, ἰΒ 1η6 ψοπάθγ {μᾶῖ ρογ- 
Β0η8 ψἱῇο, τπουρῇ οοηνεοτίοά, 5{1}} γοϊδι πο ἢ ᾿Ἰθανθη 
οἵ ναΐῃ ῥΠ]ΟΒΟρΡὮΥ, βμου!α ἤᾶνα 80 χραδϑοποᾶ. Ἠδῆος. 
1 οδπηοί δρτϑα ν τ {πΠ6 τοοθηὶ (οπηηθηζαίογβ, ψυΐϊο 
τιδιηἰδίη (πα [Π6 Αροϑέεϊθ ἢδ8 γοίδγθησθ ἰο ἴἢοβα ρὴξ- 

Ἐ 80 Βοαάγ.: “ἸῺ τυ πδίενεσ ϑεῆεα πλεονεξία ἰ8 ὑδξεὰ, ἰξ πιδγ θεὲ 
(1164 ἑαοίαὶτῳ ; 89 Ἰϊ ἰδ δεϊ{᾿πρ’ ἂρ βοπιεί πρ: εἶδε, αὐὰ (06 ἴτ φεμιδῖ 
τ νν}}})} δοπλθι αἰλμρ᾽ σοι ΑΓΔ ἰ ΕἸ νΟΓῪ Ὀᾶ86 δηά Ἴσομίειρί δε, ἀπά 
Ρυγϑυΐπρ ἰτ αν 1 ̓ ξ σέγε ϑοπλεϊίηρ (παῖ οουἹὰ Ὀε ἴο 5, 88 ἴῃ δε 
Ρίαος οὗ αοά, ἃ δι ρΓοπηα Δ. 1 658." - 
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ἰοσορἦογ5 ῆο τποιρς ἐπι {ΠογΘ να ποίπιῃρ, ΨΤΟΏρΙ; 
ἴῃ ἔογῃιοδάοῃ, δά] Ὁ γΥ, ἰῃσθβί, βοάοιηυ, δ ορτθ- 
σίουβ οποαϊϊηρν. ΤῊΪΒ 18, 1 τῃῖϊηκ, ἀοίϊηρ 8 ἰΠ]08- 
ἰσα ἴο 6 ῬὨΙΠΟΒορἤοσβ, 8ο, ψηδίονοσ πρῆςξ ὃς 
{Π6]γ »γαοξίοθ, Ὥσνοσ Ὠεϊά βοῇ ορίπίοηδ,.Ἑ Βιι (ἢ8 
ἰτυτῇ 15, (π4{ τ[ῃ6 ΑΡοβῖϊθ ἢδ9 γείεγεηςα ἰὼ Ολχἐδέϊαπϑ 
ψηο0 Ψψανογοά θοΐψαθη ἴἢῃ6 Οο8ρε] Δηα δαί δηΐδβιη.. 
Τῇ ἀρονα νϑϊη ορ!πίοῃ, {Π6η, (Π6 Αροβεὶθ ἀβϑίγουα 

Ὀγ [Π6 ΘΧΡΙΘΒδΙῖνΟ ἔΌΓΠ. 1185 ψν 11} Ψ ΒΙΟἢ ἢ6 σοΙΠΊΘῃσΘ5 
Ῥοίἢ {18 δηὰ {ῃ6 ῥγθοθάϊηρ νϑῦβ68, λόγοις κένοις, 
εριρίῳψ ιὐογδ. 8866. (6 (οτηπιρηίδίοσβΌ [1 ψου]ὰ 
φοίηράγα ϑορῇ, ΡΏΠ], ὅ, 79. διεμπολᾷ λόγοισι--- ναῦν» 
βάτης ; ὮΘΙΟ {Π6 δοῇοὶ. Ἔχρ]διη8 ἐπατᾷ. 
, 6. διὰ ταῦτα γὰρ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τοὺς 
υἱοὺς τῆς ἀπειθείας, 4. ἃ. ““1τῃ6 Ὠινίη6 τί δῃά ρι- 
ΠΙβιθηῖ ΜῈ} τ Δ ΠΥ δ6 ν]ϑ6α ση [ἢ6 Ποδάϑβ οὗ {Π086 
ΠΟ ἃγ αἰβορϑαϊθηΐς ἰο {686 ἰη]υηοίίοη8.) Τἢ4 
Ριυιπίδῃιηθηΐ ἤδγα πηθηϊοηοα πηυϑί, 885 ΚΟΡΡΘ, βαυ8 
6 ῥγοβυμηθὰ ἰο Ρθ6 οίθγῃδὶ. Ὑἱ]οὺς τῆς ἀπειθείας. 869 
τΠὴ6 ποίθ οἡ 2, 2. Κορρθ σοπηρϑγοβ δῇ δη[16ηΐ ΟΓΔΟΪθ 
ἃΡ. Ἡετγούοί. 8, 855. ὕβριος υἱὸς. ΑΑ ΝΘΙῪ 5:Π2118 ΡΔ3- 
5806 ἴο [Π6 ργαβθηΐ οσσυγ 'η (οἹ. 8, 6. 

ἢ. μὴ οὖν γίνεσθε συμμέτοχοι αὐτῶν, ““ΒονδτΓο ἰδὲ 
γα, ὈΥ ρατγίακίηρ ἰη {πεῖν οἤἴδποοβ, ραν οἱραίθ 1 {ἢ 6 ῚΓγ 
Ρυπιβῃπιθης." Οἧ συμμετ. 866 (Π6 Ὠοί6 ΘΠ ΒΌΡΓΑ 8, 
ρθ, Πἤἥεγδ 16 δα]δοίνα 18 ἰγθραίθα ἃ8 ἃ 80}Ὀ8.Δ}Υ6 ; 
δηα (Π6 (Ἰ]οββαγὶιπ Βθ6ο 8 ἴο ἢδνο γοΐθγθησθ ἢογοία, 
γγἢ10}} ΟΧΡΙΔΙΠΒ συμμετόχοι ὈΥ ραγἐϊομίοπεθ, ραγέαξαγ. 

. 8. ἧτε γὰρ πότε, ἕο. ΠΘ 5686 Β66Π|8 ἰῸ ὃὈ6 {Π18: 
“«Ἐὸγ {ποι ἢ ψὸ 1067 [ῃ6ῃ (48 ἐλεν αγ 6) ἀατΚ ([η τΠ6 
ἱσηογδησα οὗἨ Πϑαίῃθη8πι δηα 1ΔοἶδίΓν), γαῖ ΠΟῪ γα 
ΔΓΘ δ] ρὨ οηθά ἰη {μ6 1,οτά, δηὰ ἢ]8 ἀοοίτρ, [να 
{πογϑίοσϑ 858 σι! άγθη οὔ ἢ Πρὶν, 88 ΘΠ ρθη ρογ- 

ἘΠᾺΒ (0 δι ἰδ οαἰἰεα βίτορὶς ἤοσηϊ σα οη ἴῃ ψομηρᾷ τηέΉ, 1 στδηῖ 
{παῖ ἴῃ6 οὔαῦρα λυ Ὀ6 ποῖ υηΐυυπάκδά ; ἰπουρῇ Ποῖα (Π6 ἤσγοοῦξ 
ΔΙ]ερεὰ ἅγὲ ποὶ Ἵσοῃοϊυθῖνθο.Ό ὙΒΪΟΥ διηοης ἴπ6 ἘΠ ΟσορμοΣς 
ἘΩΘΏΟΠ6 Ο(ἸσοΙῸ ; δηὰ οἰΐοδβ ἃ ρϑεϑαρα ἔγοιῃ [ὲθ Ογαῖ. ργὸ (ΘΟ. 
Βυὶ 'ξ διου!ά ὑ6 γεβιειηθεγεά, {παι [Πο086 γα ποῖ ἴπ6 Ὑγογ8 οὗ (ἤσεσο 
τς Ρλέϊοξορίιογ (ὩοΣ σοηίαίη 8 ἀε! θεγαῖς ορἰηἰοη), Ὀὰϊ οὗἁ (ίςετο 
(ἢε Ρίεασεν ον (αἴθ. Απὰ νἤεα ἀο νὰ ποϊά θά δοοουηί- 
Δ δ] ον 41} ("αἱ (ΠΥ 880 ἴῃ {πεῖν μᾶγΆη συ. 5 [ῸΤ ΔΏΟΙΠΟΙ ΡΘΥΒΟΩ Ὁ 
 Ὴ; 
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"018." [ἐ 5 ουβογνβὰ Ὀγ Κορρα, ἰδὲ σκότος δπὰ 
Φῶς τα βγη}, {πΠ6 οη6 οὗ ἡσπόγαηοο δηα 115 ΠΟ (0. 
ταιῖϊδηΐ υὐοοδ (οῇ.  ὨΙσΟἢ 8566 4, 18.), ἀηἃ ἰἢ6 οἵπογ οὗ 
Κηοιοίοάσο οἵ (6 ν}}} οὐ ὐοά. ΣΣκότος 15 Ὁ Κορρβε 
πα Ποβοηπι. [ἴθ [Ὸγ ἐν σκότει. Βαϊ [( 566Π|5 θοΙοΓ 
ἴο γοσαγὰ [{ 88 ρυΐ (αὐδβίγαςς [Ὁ σοπογθίθ) [ῸΓ οἱ ἐσ- 
κοτισμένοι ; 88 1) Βοη,. 2, 10. ἐσκοτισμένοι τῇ διανοίᾳ, 
δηὰ ἴῃ 6, 12. ὅδε αἴϑο {μ|κὸ 92, δ8.0. Τῇ ἐν 
Κυρίῳ Κορρε δη( Ποβϑθηιη. (8Κα ἔοσγ διὰ Κιρίου.: Βυϊΐ 
{Π6 ἱπίογργοίδίοη αὔονο δάορίοα βθθῖηβ ρὑγθίθγδθϊβ. 
Τέκνα φώτος, " ἴῃ086 ψγῆο 8416 βίυΠ᾽ 8 οὗ σῆς δηΐ 
Κηον]θάρο 80 Ηοϑβ. 10, 9. τὰ τέκνα ἀδικίας. Μαῖίί. 
11, 19. τέκνα σοφίας, Μῆογε (ἢ6 ὅν. ομέξογϊ δι. 
Αροῦ. ῷ, 93. 8.0 {{|6 5ἰτη αν Ἔχργαβϑϑίοηῃ περιπατεῖν ἐν 
Φωτὶ ἴῃ 1 2οἷ. 1, 7. ; 

9. ὁ γὰρ καρπὸὺς---ἀληθείᾳ. ϑόνογαῖ Μϑ8. Ψογϑίοης, 
ἘΔΙΠΘΙ5, δη ΕΠ] ΟΠ 8, ἴον πνεῦμα τοδα φωτὸς, Μ᾿ ΙΟἢ 
ἷα σοηβιιηθα ὈΥ τηοϑὲ ΟΥ|ς5, δηα 18 γοοεινοα ΚΥ 
Οτίοβθδοι. Τῇ σοπηηοῃ γοιἸηρ 18 Β ρροβοά ἴο "6 
ταηἀουθίοαϊγ ἱπιγοάυςοα ἔτοπι Ο 4]. δ, 42. (ΠΟΤ 566 
1η6 ποῖ). Ὅῆο ἰδίου ορίηϊοη, ἤονανθῦ, 866 Π|8 
ἀοιιΐθιι!. [0 866πῚ8 γαΐῃθνγ ἰο ἤδνα ατίβθῃ ἴτοπὶ ἃ 
τηδτρίηδὶ σίοββ. Αἵ 4}} ονθηΐβ, {Π6 5656 15 ηοΐ πιᾶ- 
[οΥΑ ΠΥ δ᾽ τογθά ; βίης φωτὸς πηρογίβ ποῖ ΟὨΪΥ̓ 186 
Πινίπα Κηον]θαρα ἴῃ ἴΠ6 ογα παν νᾺΥ Ρτουλσαῖοά 
ΌΥ «6511 ΟἸ γιὲ δηΐ {Π6 Αρόοϑιθβ, θὰ (Πδῖ νος] ννᾶ8 
Ηἰ 8Δῃ δυίγαον αἱπαγῳ τληη ον ὃν {[ῃ6 ΗοὶΪγ ϑριτγῖῖ. 

Καρπὸς, “ἢ οἴἶεςι,᾽ 1. 6. 16 ργδοιιςαὶ εἴἶδοςξ ἴπ 
ψογάβ. Αῃ ἰάϊοπι σοιηπηοη ἰο Ὀοίῃ [Π6 Ηοῦταν δηὰ 
στοαῖς. ᾿Ἔστι 15 Ἐχρίαϊποά Ὁγ Κορρα συνέστηκε. Απηάᾷ 
ἢ6 (48 ἀο68 αἷβο οβθητη.) τορᾶγαβ (6 [ϑγηβ5 ἀγαθω- 
ὀδύνη, δικαιοσύνη, δῃ!ὰ ἀλήθεια, ἃ5 ΘὨ ΓΙ ΓΟΙῪ ΒΥΠΟΠΥ ΠΊΟΙΙ5, 
τῃουρῇ δοσυπιυ!αίρα [ῸΓ ργϑαῖου οδοῖ, ἀπιά τηθδηὶ ἰο 
σοπηργο θη ἀ {πῸ6 ψνῃοΐα τάῆσὸ οὗ (ΟΠ β8η νὶγίι 65, 
ν]Ζ. ῬΓΟΌΙΥ, ἱπίορτ Υ, δια νιγίι6 οὗὨἨ ὄνογγ Κιπά. 1 
8 Δ 8͵Ο, ἰπἀοοα, ον ας] 1 15 ἴο ἀοίογιηΐηα ἐπα 
5686 Οὗ (6Γ18 Οὔ {Π158 Κἰηα {{π||8 48βοοϊδίϑα : θὰ ἀγα- 
θωσύνη (οἡ ΨΏὨΙΟΝ 566 1Π6 ηοίθ οἡ 68]. 5, 29.) βθοίῃϑφ 
ἴο 5 σἩΠΥ σοοάη688 Οὗ Ἔν ετΥ ΚΙΠΩ,, 88 10 τοραγάβ τηδῃ; 
δικαιοσύνη, ντίπ6 Ὀοίἢ τον αγά8 αοὐ ἀηά ἰοναγάβ τηδη. 
᾿Αληθεια 86 6Π18 0 δίδηα ἴῃ (6 ραςα οἵ δη-σα)εοίϊυα 
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ἘΠ] σης θοι τἢ 6 ργοοοάϊηρ. ὅδ46 οι] υβ. 1,6 Χ. οσ 
 8}!. ' τ 

ΙἸηυϑῖ θὲ οιηϊξ ἰο δἀνογί ἰο (ἢ ἴογςβ οἵ γὰρ δἱ {πΠ6 
Βερϊηπίηρ οὗὨ [ἢ6 νοῖβ86: {πουρὶν 11 18. ππηοίϊςρά ΒΥ 
ἀῃ6 Οοιηπηρηίαίοτα. [{ τγϑίδιϑ ἴο ἃ οἶδιβα οηγρίίρα, 
 ΠΙ ἢ τΔΥ 6 τἢ5 ΒΡ 0]16α : “1ἵνθ 45 σμ!] άγθη οὗ 
᾿ρίνε (ἀπά {ἢ 18,1} γε δ6 σμ άτθῃ οὗ Πρῃΐ, γα ΜΠ} 40), 
ἴον τΠ6 οβδοῖ οὔ (Πδῖ ἰρξ δηὰ (ἢ 6 δριγιὶ 18, ὅσ. ᾿ 

10. δοκιμάϑοντες τί ἐστιν εὐάρεστον τῷ Κυρίῳ. Οα 
(Π6 σοηϑίγτυοσίίοη ΟΥΙΓ68 ἃγα αἰνἀ6α 1ἢ ορίηίοῃ. 
ϑοηδ αἶα {Π6 δοκιμ. 88 8 ρδγιςρ]6 ἔῸΓ ἃ βηϊ6 νοῦν, 
ὨΔΙΏΘΙν, δοκιμάϑετε, ἴῃ (6 Ιπηρεγαῖϊϊνθ. Βιιΐ {ἢϊ5 
δαϑίηβ αγβῆ. 1 ργοεΐογ, ἢ} οἴἤογβ, ἴο τοραγὰ {86 
δοκιμαῦ. ἃ8 σοπηῃοοίοα ΨΠἢ περιπατεῖτε; νοΓ. 9. θοΙηρ 
Ῥδγθηιῃοίῖοαὶ. ΤῊΘ 8686 18, ““ΥΪΏρΡ ἰῃ ογάογ (ἢδῇ γα 
ΔΥ Κηον. δοα 42 (ογ. 11, 48. (ὐἃ]. 6, 4. δηὰ (ἢ8 
ποίβ8. “Ν δ 

11. καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε---ἐλέγχετε. Τῃ {ἢ ΘΟΧρτΓΟΒ- 
5ΒΙοῃ ἀκάρποις τοῦ σκύτους ἴΠ6ΓΘ 18. ἃ σοῃίϊηυδίϊοη οὗ 
(ἴ6 πιροίδρῃοῦ δἵ νοῦ. θ. καρπὸς τοῦ Φωτὸς. (ΟΠΊΡΑΓΟ 
Βοπι. 6, 21. ἤΑκαρπον 18 δα υἱνα]οηΐ (ο ἐχρεῖον. ΤῊΘ 
86η86 5: ““ ὈροΓὰ 1Ώ1Π1ἃ, ργᾶνδ.᾿ 80 Ρ]ιΐῖ, ὦ. ρ. 
16. τὸ γλυκὺ τοῦ λόγου οὐκ ἄκαρπον ἐστι οὐδὲ κενὸν. 
(Κορρβ.) [{ 18 βίγδηρε [πα Μδοκῃ. δηᾶ οἴπογβϑ 
8ῃου ἃ ποῖ ᾶνα Ὀθθη ἅνψαγα οἵ (ῃϊ9 ἐϊέοξθϑ, ψὨΙοἢ ᾿ 
Ὑ88 αἰβι ΠΟ] βοοη ὈΥ ΤΘΟΡΥἢΙ. δηά Ποάάγ., [ἢ6 

- οσγηογ οὐὗἁ νῇοιῃ οὔβογνϑϑ [πᾶ βιοἢ ΟΥΚΒ ΟὨΪΥ ῥτο-: 
ἄυςς ἀδαῖὶ δΔηα βῆδιηθ. - 

11. τοῦ σκότους. ΤΏ τψοτὰ ἢδ8 Πδ6γα [6 8816 Β6Ώ86 
85 ἃΐ ΨνΕΓ. 8. Βγ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις. 156 ΤηθΔῃϊ; 
“« Ῥαγίἰοἰραίθ ἴῃ ΔΗΥ͂ δοίίοη εἰζπογ αἸγΘΟΕΪΥ οὐ (ὈΥ 
ΒρΡγΟΌΔΙ]0}) 1ηἀΙγοοι]γ.᾽ δα οι. 1, 82, Μάλλον 
δὲ ἐλέγχετε, “Ὀυΐ ΓΑΙΠΘΓ ΓΟΡΙΟνΘ, δηα 50 οογγοοῖ 
{Π6πἢ,᾽ Ὠδιηοῖγ. ὈΥ ἃνοϊαϊπηρ 841} βοσίθῦ ψ ἢ {Π6π], 
δηἀ ἀἰδοουπίθηδῃοίηρ ΤΠ ΘΓ ν 68 ὈῪ τη κοαά ἀϊβαρ- 
Ρτοθδίίοῃ, 8δη4 Θβρθοιδὶὶγ ΟΥ̓ βοι(ἰησ [ἤδη Δη δχϑιη- 
ΡΪο οὔποθ ορροϑὶέθ υἱγέμοα. δὸ Ῥἢοί. ΔΡ. Ἑευιτηρη.: 
ἐλέγχετε τῇ παραθέσει τοῦ οἰκείου βίου σπουδαίαν. Ηδ 
4150 οὔβοενϑϑβ, [ῃδΐ {Π18 ἀο68 ποί ΠΏΡΙῪ Ὀϊ[6Γ σΘΏΒΈΓΘ, 
Αηά 8εο ΤΒΕΟΡὮΥ]., ψγῃο δά 8: ἔάλλο δὲ ἔλεγχος, καὶ. 
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ἄλλο κατάκρισιρ' ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ διορθώσει" ἡ δὲ ἐπὶ μώμῳ 
καὶ ἐκπομπεύσει. Σ- 
“ΒΥ ἰδς συγκαινωνεῖτε, ΟΠΑΠάΪ οΓ᾽ υπ ἀδγδόδη 8, “΄ ῥᾶγ- 
τἰοιρδείος ἢ ἢ6 Ηροδίμεθη πιψσέογιε8." Βυΐ [815 Βθϑεῖβ 
ἴοο Ὠγροιπεῖῖοαὶ. [Ιἴ πΔΥ, ἤοσχονοσγ, Ὀς ἐποέμαεά. 

᾿ 14, τὰ γὰρ κρυφῇ-“-λέγειν. Ἰζορρο οὔϑεγνεβ, {πϑῖ, 
τοί, 12---1 4. ἀτα ία "κα σαπ]οϊηξα, δηὰ {Π6 Β6 96 ΠΥ 
ΡῈ {08 ἀχρεθββθᾶ. “" ϑοπια οὗ (πεῖν σόοῦκϑ πα φοά 
816 80 δϑοιηϊηδῦίο, ἐμαί ἰο Ἔνθη δρϑαῖκ οὗ ἐῃοίῃ πιῖσῃι 
5661) ἃ ν]οἰδίίοῃ οὗ ἀδοεου. Ὑϑί, ε{ (815 6 ἄἀοπο ἰὸ 
186 δηὰ {πᾶὶ {ΠΟῪ τπᾶὺ Ὀ6 οοττοείοα δηἀ τοργοδδοά, 
δηπὰ {πὲ ΟΙΒΟΩΒ {ΠΟηΊ8ΕΈΪν6 5 ΓΟΙΌΓΩ [0 8 8685 οὗ 
ἀυν ; 1 15 σογίδίη] {86 μαγὶ οὗ ἃ ροοά δηὰ ᾿ῖβαε 
ταβῃ ἰο δηϊηδάνογί οἡ βυςἢ. ΕῸΓ δα {μδὲ ΘΏ]ΟΥ8 {116 
Ὀεηοῆϊ οὗ σῃΐ, 18 ὕσυηᾷ ἰο ἱπιραγί ἰξ ἰο οὔθ γβ αἷβα, 
88 ἀΔΥΚΚΏΘΒΒ 18 {Πππ|]| αἴθ πιθθγανογ σῆς 6ῃ1Πη68 οἱ 
1." (Κορρεβ.) Ὑεῖ {μ6 Αροϑβιβ β66πὶ8 ἴο ἢϊηΐ ἃ {6 

ε ἴῃ πῇῆϊοϊ, (ἢ6 ἐλέγχαξῷ 18 ἰο Ὀ6 οὐπαυεῖοά, 
ΠΒιΏΉΟΙΥ, ὮΥ ἃ τηᾶγκεοά ΕἸΒ ΡΤ ἈΠοὴ, δηὰ ϑοιεϊηρ 8 
σοῃίγαγυΥ Θχϑιρΐδ, γαιοσ [ἤδη ὈΥ ρΘγβομαὶ, 1}} εἰπη θὰ, 
Βηὰ οοδῖβα δη δα νογ ΘΒ οὐ [6] νι 65 9 ὙΓ{Π10} 
σοῦ ἀ θ6 ἱποοηῤίβίθπὶ ψἢ (6 πιαχίπι δι νοσ. 8. 
Τῆα ψοσαβ δῷ, ἃ γτοβηδα αν ἢ αὖ ρδγιίηρ ἐΠαὲ {Ποὲγ 
σοηάμυοις 18 πηοϑί σΟΥΓΕρΡΙ; δὰ {[18, {Πογείογο, 
δυρροβίδ ἃ γεάβοὴ ἴον (6 μὴ συγκοινεῖτε. 

18. τὰ δὲ πάντα ἐλεγχόμενα ὑπὸ τοῦ φωτὸς φανεροῦτοων 
σιν γὰρ τὸ Φανεφούμενον, ᾧῶς ἐστι, 

ΤΏοδα τοῦδ ἀγο βογηδν δὶ οὔδοιιγα, διὰ {πεῖ δϑηδδ ἰθ νυ συ 
ἀδοτυμβδεῦ Ὁγ (ἢἴ6 χϑοθηϊ Ὀοπιπιεπίαϊοθ. ὙΠὲ τοῦθ ἰπνφυγίίε 
ορίηΐοι 8 ἴπαὶ οὗ βδίονσ. Ὀΐθο. χες. 44.. δηὰ Κιυϊποεῖ, ννῆο ἰδὲς 
τὰ πάντα ἀπά πᾶν 88 1850 0} 1η66 ῸΓ Ποιιίοτβ, δηὰ ἐἠίησο ρμιϊ ἔογ ιΒὲ 

Κρ ψΠ 10} νγ τηαὺ τεπιαίξ, (δὶ ἰΐα γινόμενα (ἀπε) δηά λέγειν, 
876 ΔΓ ὨοΙο8], δηὰ ΒΙΓΤΟΏΡΙΥ διρῃδιία. ὑπκηγ. πχοτηρίεὸ οὗ 1Ὲ}Ὁ 
οἰερϑηοβ ἃγε δἀάνοοα Ὀγ νγείβ., οὐ νοι, τΠ 6 ΟΠ] ον ας τα {16 
ἔμοϑί δρροδῖίβ. ᾿ββθὺϑ: τούτῳ ἐγκαλοῦσαν, ἃ ἐγὼ αἱσχύνομαι λέ- 
γειν, οὗτος δὲ ποιῶν οὐκ ἠσχύνετος. Απὰ Ιδοσγαῖ, δὰ Ὀέπιοηϊο. ἃ 
ποιεῖν εἰσχρὸν ταῦτα νόμιξϑε μηδὲ λέγειν εἶναι καλὸν. 1 αὐά, 
Ατιοιά. ὦ, 480. ἅ ποιεῖν αἰσχρὺν οὐδὲ λέγει» καλὸν. ἀιίζεη. 456, 
Ε. τὰς ἐκεῖ βασιλίδας ὃν τρόπον ταῖς ὁμιλίαις δίεθεσαν οὐδὲ λέγειν 
Καλὸν. Αηὰ 50 Ζ72οβ6ρῇ. (ὈὉγ ΟΕ “«ὙΠοΥ σδπποΐ ὈΦΑΥ (ἢ δ 
τοτάς Οἵ (Π086 ΟΥΠ65 Οὗ ννὨ]οἢ (ΠΘΥ δουμηταΐς ἰῃς ὡοτγίς. ὅος (86 
σις, φυγτα, νοῦ. ὃ. Ἧς, ᾿ : 
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,ῬονθοΗΣ, ἐχεγχόβενοι Θαὴ ψανερυυμένοι. ἜΠΟΥ ἀμ ό ἐλέγχειν: ἮόΡΕ, 
ἔο οἰ ““ ραέενο τηθϑηϊ 8," (ἐλέγχφ Ἰυςΐ8), δορά ἔγοῃῃ) ἱδθησδ, 
““ γξοοᾷηίεο 8) ἔδαϊ ποίτοσ δὶ {πεῖν υγείς θὰ παρὰ Ἰοεὶ σοπαϊισῃ ; 
ἀεγῖνα δάἀναλίαρο ἤγότη [0 ἔλεγχοε ; Ὀερίῃ ἴο τερεηΐ, δηὰ Ὠδαύίκδη 
ἴο δ αϊοπἐση.." Βυὶ 1ἴ 8 ἀϊβήοα!ς ἴο δοεὲ ΒΟῊΝ δυοῖν ἃ ϑεῆϑθ οδὴ δ 
οὐοϊεἀ ἔγοιι {πὸ τυσγάϑ, οὗ τυοσ 1 (μἰηὶς (π6 ποτὰ Ὠαιιγαὶ ἐπίει- 
Ρτγεϊδιίοη ἰβ {πδῸ Ὀσουρῆς ἔοτγυναγά Ὁ. ἐδα αηἰίδηι Ὀοτοτοθηίδίοεα, 
8ῃᾺ δἀορίεά ΟΥ̓ πηρδῖὶ τηυάθη οὔθθῚ. Κκόορμε στρ ἶνγ οὔδεγυθα, {παῖ 
4}ὲ τὰ πάντα (ΠἘὸ ἰΠς τὰ γινόμενα αἱ νεῖ. }4.), τηῦϑιὶ πᾶν σε εγθ δ 
ἴο ἐδ  αείπογα, οΥ οΥἱ! ἀθεβ.0 Αμὰ ἵϊ ἰϑ }.81}7 οὐδετναὰ ὈὉγ Βοδει,, 
ΚΠδἴ ἃ ΓΟΒΘΟΣ ἰδ πεσε ζίνθῃ ὙνὮγ ΟΝ εν δἴίδεθ οὐριΐ ἴο δ(ιαγ ἴο οοτγεσὶ 
της δα πηοταῖδ σῇ {6 Ἠεδι ἤδη8 (νογ, 112); 4ᾳ. ἃ. ““Β8ΟΒ τὨΐηρϑ ἃ5 δΓδ 
ἔη ἀδηηεθ5, οσδηηοΐ ὃ6 χηδηϊβοδιο νἱίπουΐϊ ἢϊ. 430 αἰϑόὸ, {6 γὰ ἱβ 
Ὡεεὰ ὁ ϑοῖθδ ᾿ἐρδὲ, (παῖ ἴμ6 ν᾽οοϑ οὔ ἴμε Εἴδαι 6 15 ΠΊΔΥ δρρεῶν δα 
ΠΟΥ δσθ ; δηὰ ϑεὶ Π Πῖ8 αἵὰ ΟΠ οἰ ἰδ 8. ΤΉ, 1 οοδοαῖνο, '5 ἐδ 
ἔγυς ἱηιογργείδίίοο ; δηὰ ἰἃ 14 οοηβειηδὰ Ὁγ ΤΒεοορηγὶ!,, ἢ 
Θχοα ἸΘῪ ἀχρἰδίηβ τ : Εἰπὼν ὅτε φῶς ἐστε, τὸ δὲ φῶε ἐλέγχει τὰ 
ἐν τῷ σκότει γινόμενα, ἐπάγει' ἂν τοίνυν ἦτε ὑμεῖς ἐνάρέτοι, οὗ 
δννήσονται λαθεῖν οἱ πονηροὶ. ὧε γὰρ λύχνον φαίνοντοε ὁ κλέπτης 
οὺκ ἂν ἐπεισέλθῃ. οὕτω τοῦ φωτὸς τῆς ὑμετέρας ἀρετῆς λάμποντοεν 
ἐκεῖνοι ἀλώσονται. . : τι 
 Ἐλεγχεῖν Ὧδ8 (1 (Βίη) θδθὴ ννῈ}}] ἀοτγίνοα ὈὉγ ϑοϊιεϊά 8ῃ. 16 πηορ 
βγῶ, βόπι ἔλω οΟΥ ἔλω, ἰο ἀγας. Ἠδεῆσο, ἱπάεεα, οὐν ψογὰ λαμ. 
δι εἰρηίθεθ, ργορετὶγ, ἴο ἤσιέ, Οὐ ἀτγαΐ; ἩΝΙΟΠ ἰπρίδε5, ΡΌΠ ες 
7ουιυατὰςε ; αῃὰ, ὉγΥ πὲ δὐὐαποῖ, ἴο τί; ΟἸΟΘΟΓ ὑοῦ ἴδ6 νίονν αἵ 
ΒΏΥ ΟΠΘ; ΟΥ̓, β'ΘΏΕΓΑΪΪΥ, ἴο Ὀιΐπρ ἴο ᾿ἰρί, Ὀοϊἢ 88 δὴν ἰδίηρ ἃ 
δγουρῆς οὐἱ οὗ ἀαγκηθβ8 το {πὸ Ἰρῃϊ, απὰ ννθη ΔΠΥ͂ ἀατκ ρἴδοθ 18 
ἐεγδαϊδιεὰ Ὀγ [π6 ἱηϊγοαυοιίοη οὗ ᾿ίρμ!. [6 1Π18 δεῆδα ἐΐε νογὰ 
οἴη υϑεὰ (ἐϑρεοία! γ ὈὉγ Αγιθπά. 886 νγεἰ8.}, Ὀυὶ αἱ αιοδῖ δἴνγαγε ἰῃ ἃ 
ΤΩΘ(ΔΡΏΟΓΊΟΔΙ 86 Ώ86 ; 88 ἰΏ ([)8 ρΓεθθηῖ ραϑδδρθ, νυν ὙΠ Οἢ τδν 6 
συϊηράγεα 8 Ἰοουβ βΘπλ1η1}8 ἀνε ἴη Φοιη 85, 20. πᾶς γὰρ φαῦλα 
πράσσων μισεῖ τὸ φῶς, καὶ οὐκ ἔρχεται προς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ ᾿ 
τὰ ἔργα αὑτοῦ, ἩὮΟΓΟ, ἴῃ 86 ΑΒΕ 6018, να Πᾶνα ἵνα φανερωθῇ τὰ 
ἔργα. Τίνε δατηοηϊτίοι σὲ ἴα Αροϑί]α ἐχϑοὶν δοόογάβ ὑν τ δαὶ οἵ 
μὶ5 Ὠινίης πιδοῖουν, Μαίί. 5, 14---16, 

Πᾶν τὸ φανερούμενον, φῶς ἐστι. γε ἴανε ἤεγα ἃ οἶαυβϑε οὗ ῃ0 
Πεῤ]ς ἀθέου! γ, (ἢ ρεπεγαὶ βεῆδε οὐ ἢ οἢ (οΥ αἵ ἰεδϑὶ (ἢ ἱπίθπι οἵ 
με Αραπ]ε), ἰδ (ΟἸεΓΑΪΥ οἶδα; ὕὰϊ ποὺν ἴὰ Ὀγΐπρ {πὶ ἰὼ Δὴγ 

ἴὰν ὡτϑυ)ηδίΐοα] ῬῬγοοῦ ἰδ ὈῚ ΠΟ ΤΏΡΔἢ9 δεβδὺ. ὙΠὲ αυεοδίϊοη ἴ8, 
Ποίπεν (Π6 φαν. ἰ8 ἴο Ὀς ἴα κοὴ ἴῃ ἴμε ραββῖνβ, οὐ 1 ἴδε τωϊάα]ς 
γοῖοα. ϑοῖμα δηςίεηί8 (48 Τπεοργὶ., Οἴδυε, δηᾶ Ῥῃοὶ.,} δηὰ 
ῬησάδΡηδ (89 ὍΩἸΕ δηδ ΕἸβηεν), ἴδ κὸ 10 ἴῃ [Π6 ἤογπιθγ, ἱ. 6. ““δνῇ 
ἐεειδ {μι} τηδηϊ εῖθα βοΐ γεργουθὰ δὲ οὔδηχρα ᾿ἴὰ σοοα ΟΠ65, ἱ, ὦ, 
Εν} ρεγβοῃϑ ἴπιι8 Ὀεσοηηα ροοά ρεγβοηβ." Βυῖ, ἰξ (98 ννὰ8 {Π16 
Αμοδίο᾽ 5 τηϑϑοΐηρ', πδ ἢ88 ὄἐχργόβϑοὰ ἴἴ ἡηοϑὲ οὐδουγοὶ διὰ ἢ ΔΥΒἢΪΥ. 
υοἢ) Δἢ ἔλεγχοι ὈΠῚΥ ἐεπᾶς ἰο τεΐογωῃ ἴῃς Ὀαά, Ὁν τηλμϊηρ (ἤδμὰ 
(ἴοι ἴπ6 σοιηραγίθοη) οὐὈ)εοίς οὗὨ ἀοίοδίαἰίοη (ο {Πειρϑαῖνοθ δῃΐ 
λρεηραν δηὰ {Πὺ5 τοιβίωμ ὁοηδοΐεηθα (0 (ο [18 οἴδοοσ, Μ ὨΙ ἢ ἰ8 (ἢ8 ἢροὶ 
ΔΝ οὗ διμεπάϊηοηϊ. Κορρεο, ψῃη0 δ]8ὸ βήοῃίθ 86 ιΑϑδῖνε ϑθηδῇ, 

τοηάοῖβ: ““ νγλίονόνγ ἰο "Πυϑίταϊεά Ὁγ {πὸ Ὀεᾳῃβ μὲ ᾿ξ !ΐ, δῃϊη8 
(ἰ. 6. οεφ δ ἰο 5}}}}}6) 85 ἃ ιν (0 οΟἰε8. Απάὰ εὖ οὐρῆϊ ' ἴἰο ὑΘ 
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ὙἶΝ γοὺ ΟΠ τί δι Δ 5." Βαῖ (Π|8 ἐδ ἰοο δυὈΪ ΓΔΕ δηὰ παγθῃ. Οἰδβεσε, 
85 Οτοῖ., ἰαἴκε [6 φανερούμενον 85 Δὴ βοῖϊνο, δηὰ γοραγὰ ἴδε πᾶν 586 
ΒῺ δοοιιθαίίτα, πῃ (ἢ 8 8686 : ““ Υ̓Πδίθυοσ ἀοῖ ἢ πηληϊεϑὶ ΔῺΥ (μΐπρ, 
1Πδῖ 6 ἰμῆϊ." ὙΤῆυ5 ἴΠπ δρρ]οδιΐοη ἰο Ομ τ δι ἢ 8 ἰ5 οὈνίουδΒ. Ἵ 
δδίηα πιο πο ἰβ δἀορίεἠ Ὦγ Μῖν. 5146, υυῖδο γεν :. “ Εογ ἴζ 19 ἴῃς 
ῬΤΟΡΕΣΥ οὗ ᾿μκἢς ἴο πα Ὄνου τρίηρ τπηδη ἶεϑι. Βαϊ ἰΐ ἰ5 νεῖ 
δαγοῖν (0 (86 πᾶν 88 δὴ «εοιεαίοο." [ἰ ἴδ, 1 τυΐηϊ, ρμίαϊηἷὶν ἃ 
ποιηΐμδῖῖνθΌ Απὰ 88 ἴο φανερούμενον, ἰἴ ΤΏΔΥ Ὀς ἰδίζεη εἰϊ ποῦ 88 ἃ 
Ρδϑδῖνθ, οὐ ἃ τ ]α]6 ; δίπος ἴΠ6 86η86 υν}} Ὀ6 ΠΟΑΕΥ (ἢ δῆλα : ὃυϊ 
ἐϊ δεθῖῃβ ἰο θ6 ἴΠ6 ἰαέέογ, ἱ. 6. ““αὐΐἀαυϊά 66 Ἔχϑοῦῖϊ ; “ δίετες ἰβ 
τηδηϊεδίεα, ΟΥ 8Βῆοινβ ἐΐβεϊ (85 ἴμ6 ᾿ἰξ6 οὗ ροοὰ Οδτίβιδηδ), ͵β 
τ, οὗ ἰθηἀ8 ἴο δ] στο ἴΠ6 ἀαγκ δηὴ Ἰρηογαηὶ δαί πο 5."" 50 
ἴῃ Μαῖίί. ὃ, 14, ουὖἦ ϑανίουν (βρεακίηρ; οὗ δυο ἢ) 86γ5 : “Ὗς ἂῖὲ ἴ} 
ἐϊρης οὗ 16 νυογὶὰ ; ἃ οὖΐγ διαπάϊπρ οἡ ἃ δἰ} σδηποῖ θὲ Πα." Απὰ 
1π6ὴ ἣε δα πιοηΐβῃθ5 ἤθη) ἴο [οἱ {Π6 ᾿ἰμιιϊ οὗἩἨ πεῖς σοοά δχδιηρίε 
διυΐπο, ἴο Ὀ6 δἀπιῖγει δηΐ ἰπλϊϊαϊοὰ ὈὉγ τ[86 Ηδαιθηβ. Ὁ ΤἍΠἰ8 ἰηἴογ- 
Ῥγείδιου ἰ8 ϑιρροτίεα ὈὉΥ {|Ἰ6 Δυϊδογ οὗ ἴπ6 απίϊθηίβ. ΤὭυδ 
'ἹΓΠΕΟΡὮΥ, : ὅτι ὁ μὲν ὑμέτερος βίος, φησὶ, φανερὸς ὧν, φῶς ἐστιν" 
οὐδεὶς γὰρ κρύπτει τὴν ἀμώμητον πίστιν καὶ πράξιν᾽" τὰ δὲ κρνυπτό- 
μενα, διὰ τὸ ἄξια εἶναι σκότους κρύπτεται, ἃ δεὶ ἐλέγχειν καὶ φανε- 
ροῦν. ὅ8366 880 Οἢγγβ. δηὰ (ξευπιεη. 

14. διὸ λέγει" ΓἜγειραι ὁ καθεύδων, καὶ ἀνάστα ἐκ τῶν 
νεκρῶν, καὶ ἐπιφαύσει σοι ὃ Χοιστὸς. Οη {Π656 ᾿γογι] {Π6 

. Γομηπηθηίδίοῦβ τ ἀν! ἀ6α πη ορίπίοη. Τἢῆδ δης θη ϑ 
Τοραγάθαὰ {Π6 πὶ ἃ8 ἃ αυοίδίϊοη, οΟΥ Δρρ]ϊοαίίοη οὗ ἃ 
Ρᾶββαρα οὗ δογιρίυγθ. Αηί 80 πιοϑβῖ οἴῃ δαγὶν ᾿ποάθση 
(ὐοιηπιοηίδίοιβ. ὙΠΟΥ {Πϊηῖς [πΠ6 ΑΡροβίῖθ ἢ858 σοΐίδ- 
ΓΘΉΘΒ ἴο 13. 60, 1---8., ογ 26, 19., ογ ἴο θοϊῇ ρᾳββαρθβ. 
ϑυΓοηἢι 8. Ηχοα οη [4. 40,1 8)δηὰ 2. δοπιο (πιεῖ ἢ 
ἢκ8 τοίδγθηςα ἴο [686 δηά οἵδ ρϑβϑβϑᾶσϑ σθη ΓΑ  υ. 
Βυϊῖ ἴο {Πϊ18 11 ἢ88 Ὀδ6θη οδ]θοϊβα ὈΥ {6 τθοθηξ (οηι- 
τηρηἰδίοτβ, {παῦ (ῃ6 ἢγβιί θη] οη θα ραββᾶρθθ ἤᾶνα 
᾿1Ὲ|6 τοβοιηθίδησθ. δοῦλα δηίθηῖϊβ δηἀ τηοάθγηϑ8 
ΒΌΡΡΟΒΕ (Π6 ψοσγαβ ἴο με ἴδκεὴ ἔγοῃι ἃ ἰοϑὲ σδηοηΐοδὶ 
ὈοΟΟΚ, πὰ ΕΡΙΡἤδΔη118 {ἢ ]1η 58, ἃ ΡΤΟΡΠΘΟΥ οὗ ΕἸ] 4 ἢ, ΟΓ 
(48 ϑδυῆςεῖμιβ δηαά Ἐμὲ 4115) δ ΔροσΙΎΡἤα] θοοκ οὗ 
ψογθηαι. Βυΐ [Π686 ΟρίΠΙΟἢΒ 86θῖὴ [0 Γϑϑί ΟἹ Πη6ΓΘ 
σοη]δοίιγο, δηἃ ἃγα ΟἿΪΥ ἀνψροέϊεδος ηιαάΐδ ἐὸν ἐδε 

ἜΤ οαηποί Ὀυϊ δυθρεοῖ (παῖ (6 Αροβῖ]6 δὰ ἴὼ νίονν [Π696 ΤΟΙ 
τογὰ8, ἀδγίνθα ῬΈΓΒΔρδ ἔγοτα ἴῃ ἀο8δρε! οὔ 5.:. Μαίίμενν, υυδίον, ἴα 
ἴδ ομἱπίοῃ οὗ δοη6 διιΐηεηϊ ΟΥἰτὶοβ, ννδ8 ρυ δ] δηθὰ Ἰοπρ' θοῖογθ {86 
Ρεγίοά νυῆδη δὲ. Ῥαὺϊ ννυγοίβ {πἰ8 Ερίβί] 6; τ μοῖμοσ, υἱὲ ΒΡ. Τοιλ]της, 
Ὦτβ. Ονοη, Τόοννηβοη, δπὰ Μν. ἤογηο, νὰ ἴδΚε Α. Ὁ. 87 οΥὗ 33, 86 
ἐρμ ἀαίε; οΥὗ 41, 43, οὗ 48, νν] ἢ οἴμοιβ. ὅ8ε6 Μγ, Ηογης᾽β [ητ0- 
υσί!οη. 
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ηοηοῦ, Ὀ651465 Ὀεΐπρ; Π146]6 ἐο οἵδον οδ]θοιϊίοηβ. ΤΠ 
τηοϑ νου τ6 ΟρΙηοη δπιοηρ (ἢ 6 τεσοηΐ (οπιπηθηΐα- 
ἴοΓβ 15 ἰμαἱ οὗ ΗσιυπΊδη, {Π8ἴ λέγει 15 μι ἴογ λέγεται, 
ἃΠπα {Π6 ψΟΓΩ8 ἃ1Γ6 (ΓΘ νΟγβ88 οὐ βοιὴδ ῥίοιϑ ΠΥ πη 
θη βιιηρ 1π 1Πη6 ΟΠΓΟΠ 65. Απηὰ [ἢ]158 πηδῪ βθοῃ ἰὸ 
Ὀ6 οσουπιοηδηςσα Ὀγ {Π6 ΑΡροβί[6᾽΄5 ἀϊγεοίίοη ἴο {Π6 
βίηρίηρ οὗἩ Νβαίπηϑ, ΗἩ γτηη8, ὅτο., αἱ νοσ. 190, Τί 18, 
ἤοννονοῦ, θυῖϊ 84 βδἰθηάον βυρρογί ; δηὰ [88 Ορίῃοη 
σδηποΐ (1 {Π1ὴΚ) 6 δἀηλ δ, Ὡοΐ ΟΠΪΥ 88 γοϑίίηρ 
ΤΩΘΓΘΙΥ οἡ σοη]δοΐινθ, θυῖ Ὀδοδι86 1ἴ 18 ἀϊϑοουηίο- 
Ὡδηςαα ὃν (Π6 ψογάβ {ἢ 6 ΠΊΒ6]ν 68, ψ} ἢ ρῥ ἰδίην ἢᾶνθ 
Π6 δἱγ οὔ δὴ Δρρ]1: δι] οὴ οὗ βοιίῆθ Ῥᾶββᾶρθ οἵ ἃ βδογοράᾶ 
ὙΥΓΙΙΟΓ; 48, πα σ6ρ64, 15 ΑΙ νανα {Π 6 6486. Ψ ΠοΓονΟΓ τῃ6 
Γοττηϊα οὐουτΓβ πη δ΄. Ῥαὰΐ ; 45 2 (οι., 6, 4, (ἱ. 8, 
16. Ηοῦγν. 1, 6. Απὰά 80 «Α 1ιἰ|6 Ὀοίοτγο, δἱ 4, 8. διὸ 
λέγει, 5.11, ἡ γραφὴ. 1 τουδὶ, τῃογοίογθ, ΠΏΔΠΥ 
ϑοαυΐθϑοα η {π6 δηοϊθηΐ ορίπίοη δαὶ 6 Ὠᾶνα ἤογ ἃ 
οἰϊδί!οθη, ρογὮΔΡ8, σἱἢ δοσοπιπηοάδίίοῃη, οὗ δογρίαγαὶ 
ἰδηρυαρα." Οη {Π8 ψογάβ ἔγειραι---νεκρῶν, ἹΠά 664, 
Ὡοίμηρ σογίδη οδῇ 6 ρΡγοῃουηςοα ; ἐπουρῇ {ἢ ΘΓ 
ΤΔΥ δ6 δῃ δἰ υϑίοῃ ἴο [5. 26, 10. ; Ὀυϊ, ἰη (86 ἰαἰίογ, 
καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ Χριστὸς (ησὶν ἢ δίδησϊηρ νας [ἢ 6 
Οὐ εῖς8 880}, ἔπ 6 Γ6 15 οἰδαγίψ δῃι Δ]]Ππἰδίοη τὸ 18, 60, 
1---8, φωτίβου----ὀφθήσεται. τ αὶ 

ΤΠ6 56 η88 οΔἢ ΓΕαΌΪ 6 ΠῸ ΘΧρΙδηδίίοπη. δίῃ 19 
6 γθ, 88 οἴϊθη, σοτηραγθα ἴο ἀθαίῃ ; δηά γορϑηῃθγαίίοη 
ΔΠα γϑίογιηδίοι, ἴο γοϑυγγοοί σῃ ἴσοι (ἢ ἀοαά, ὅδ66 
Βοοι. 18,11. δηὰ Ἐρῆῇ. 2,1. 

10 185 τϑοιῃδγκοα, ὈΥ νοῖβ., {πὶ τῆ6 ον αν 
δ ψΔΥ58 [ηΓΟΓΡγοια (ἢ 18 ραβ8ᾶρθ οἵ (πΠ6 “Μεδεϊαἦ. Αηά 
6 ψ6}} 1] υβίγαϊ68 της ἐπιφαύσει, ἔγοπη ΟΥρ]). Ἡγιῃη.» 
οἷς ἐθέλεις θνητοῖς ἢ ἀθανάτοις ἐπιφαύσκων. 

ω Κορρο ἰπάδεά, δηά οἰμϑιβ8, οὔδ]οοῖ ἴο (ἢ6 νοῦ] αἰ ναὶ 1.8, Βιυέ 
ὯΠῚ1 {Π6 νδγ. Ἰεοῖ. οἔτῃε Μ55. ἰη [Π65ὲ νεῦββθβ οὗ {Ππ δερῖ., ἀῃὰ οἵμεῦ 
Οτεεῖς γειβίοηϑ, Ὀ6 βεί16, ποι μίηρ; οογίαϊ ἢ οδῇ Ὁ6 ργοηοιιηςεά οἷν 
16 ἀερτεα οὗὨ αἰβϑογσεαρβου Τῃδ αυρσδίίοη, ἴοο, οὗ ἰ})6 ἄερτεὶ οἵ 
Ἰΐσθηβ6 8]}ΟὐυδΌ]ε ἴο δι} ᾿πϑρ᾽ γα υυγῖτεν κὸ 81. Ῥαδῃ], ἢ τῃ6 δρμὶίεα- 
τίοη οὗὁἨ ρα5586Ὲ8 οὗ (δε ΟΙα Τεβίδιηθηί, ἢ88 οὶ γεῖ Ὀδθη οοηδίογοὰ 
τ] δυβοίεηι αἴοηϊίοη. Οἱ (μΐ6 δι ͵ εοί, {Π6 τηδϑίογ!υ νοῦ κΚ οὗ 
ϑυγδηδι8., Δηὰ (ἢ6 ΟὈδϑαγναίἰοῃβ οὔ [6 ἴννο Ὑιγηρα5, ἱπο] αϊηρ Π6 
νον οὗ Ουνϑη, ἀδβογνα οοηϑϊταῖῖοη. ΤΏοθα ψἢο ἢᾶνα ποῖ ἴῃο886 
ΟΓΚ5, ΠΏΔῪ ἤηὰ ἃ σοοά δυθειϊυΐς ἱπ ΜΓ. Ηογηθ᾽ 5 [ηἰγοάυοσίίοη. 
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., 15. βλέπετε οὖν πῶς ἀκριβώς περιπατεῖτε. Ἰἢ ἀσίοτ- 
ταϊηΐηρς [Π6 86η86 οὗ (ἢπ86 ψογάβ, τῇϑηυ (ὑομπηπιδη- 
ἐδέογβ, δῃίθηΐ δηα προάογῃ (48 Οτοί.), ᾶνα εγγϑά, ΒΚ 
ΒΆΡΡοβίηςἤ ἴθ ἃ πον δόιμηοῃ 0, ὨΔΙΠΊΟΙΪΥ, ἴο (Π6 
ἐχοῦοῖβα οἵ Ολγιϑέϊαη ργυάδησο, ἴῃ ἀνοϊάϊηρ ἀδρφοια, 
Βυΐϊ ϑοπῖο δηϊβηΐβ (Δηἀ 4190 Κορρε)ὴ δῦ γἰρθν 
τηδι ἰδίῃ, (μαι (ἢ6 ΑΡροϑβι[6 ργοσθϑὰβ ψἱἢ [μ6 ϑυδ]θοι 
6 ἢδά οοτητηδησθά 8. νοζ. 8., δηα ἰηφἰϑίο ἃ οἡ δἰ υϑγ. 
8., πϑιμεἶγ, ἴο 168 ἃ 1 8 πποοηϊδι!ηδίοα Ὀγ [Π6 νἱς68 
ΜΝ οἢ ἀοῆϊοα [Π6 ποδί ῃθἢ5: οὐ ψ οἷ ἢ ΘὨρΤΔΗ͂Σ 
δ δα οδις!0η, αϑρθοία!ν δραϊηβί (μ6 νος οἵ ἀγμπζοη- 
μ699, [Π6Π 80 ργουδίθηϊ. 

Ι σδηηοί 8488θη{ (ο (ἢο86 (οπηπιοηίδίοβ Ψῇρ ὑπ||6 
ἀκριβῶς ἢ βλέπετε ; 51π06, ΨΈΏΘΓΕΝΟΓ ᾿ξ ΟΟΟῸΓΒ δὲ 
{6 οοιοπθησοθιηθοΐ οὗ Δηγ δά πιοῃιοη, ἃ ἢ88 ΠΘΡΘΓ 
δῇ δάνοι. δὸο 1 (ογ. 1, 26. 10, 18, Μαγκ 4, 
44, βλέπετε τι ἀκρύετε, Δα (0 οὔξ ΠΊΔΏΥ ΟἾΠΟΓ 
ἈΒβᾶζαϑ, Ψ ἢ 10}} πηδᾶν 6 866 η 1ῃ δοθῇ θυ. [(,6Χ. ἴῃ νος. 
14, 1δ δῃᾷ 16.,} 1 ἃ ΝΘΓῪ 5: ΠῈ}|8Ὶ ὁΠη6 οὗ [Κα 8, 

18. βλέπετε πώς ἀκούετε, δΔηά 1 (οτ., ὃ, 10. ἕκαστος 
βλεπέτω πώς ἐκοικοδομεῖ. Τῇ ἀκριβῶς τηυδὲ "6 σοῃ- 
βίγιιοὰ ἡ] ἢ περιπατεῖτε : Δ πώς 15 1ἴῸΓ ἵνα, ΟΥ ὅτι ; ἃ8 
1{ 16 ἰακαὴ ὈὉῪ ουὖῦ Ερ 18) ΤΓδηδβἰδίοσθ, ᾿Ακριβῶς, 1 
ὨΟ οί ΨὮγ Ποᾶαγ. δὰ Μδοκη, βῃουα γϑηάογ 

ατομγαξεῖὶν. 10 18 Ὀδιοῦ ἰτδηβαιρά, 'ῃ ουγ (ὐοζησηοη 
γεγϑίοη, οἰγοιπιδρεοοέξῳ, ἱ. 6. σαγοία ν, αἰ Πρ μεν. 
. ΒΥ ῖΠ6 ἄσοφοι Δηα φοφοὶ, (8 ΑΡροΒι]6 τθδῃ8 {Π|ο86 
Ψ ἢ ΟΠ ἢ6 ἢ48 θαΐογα οἱ θα σκότος Δηα φώς ; δά, }υϑὶ 
δεν, ἄφρονες δηὰ συνίεντες, ὈΥ ἃ οοἴημίοη ΗδΌτγον 
άϊσῃι, Ὁ. ΜΠ οὮ ἐὐέδάοπι ἴδ ρυΐ ἴῸΓ υἱγέμα, 8δηα ῥοέζῃ 
ον υἱσο. ϑοιηβ {π|0Κ, (Πδί, ὈΥ ἄσοφοι, ῃς δανοτΓγῖ ἰσ 
{πΠ6 ρῥγοίθηήεά σοφοὶ οὗ {π6 Ηδδί Θη8, δά γρργρβέῃ(β 
{π6 (τι βεδη δοῃα 88 γθϑ }}Υ 80. 

16, ἐξαγοραξϑόμενοι τὸν καιρὸν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί 
, 

4|σ[Ῥ. 

᾿ ΤΉΕΓΟ ΔΥῸ ἔδυ μαβδᾶρεβ ἴπδί Ππανα ΤΟτε ἐχεγοίβεα ἔπε ρα ηυ 
οἵ Οοπηπιοζαίογθ, ἀπ οὐ ν»Π1Ο}} τἸοσα νϑγίουβ ορἱηΐοηβ ἤδτα ὕδεπ 
Ὀγουρῆς οσναγά. ϑδοῦης δηζίεηῖ, δηα βονογαὶ τποάδγῃ (Ὀτητηθη- 
ἰἴοτβ, 85 ατοῖ,, Ηδημμ)., δπὰ ῬΥΒΌΥ, οχρμίαϊθ ἰθὺ : “ υβὶηρ 81} 
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ῥτγυδσηϊ πηϑαθϑ ἴὸ ργοϊοηρ; γοῦγ ᾿ΐνεϑ, Ὀθεβδῦδε ἴ.6 ἀαγ8 [πη τ δέο γοιὶ 
᾿Ἰΐνα ἈΓΘ δν]!, δηὰ {ἰΠεγοίογα ρου ]ουθ, δηα δυο 88 νν}}} γραθῖσγε τυ ἢ 
τυϊδύοιη (9 ργεϑεῖτα γοῦ ἔγουι ἀδηρεῦθ." Αῃὰ 80 ἴ οοκο δὰ Μίβοκη. 
Τῦυβ (το υβὸ ἴῃ6 νογὰδ οὗ Ποάάν.) ἐῃεγ ὀχρίαίῃ 1 οὗ ἢ οατέέοπ ἴο 
Ὀς οὈθοῦνοῦ ἔῃ αὐοϊΐπῳ ρεγϑοομέίοη, ἴμαῖ 80 ἴΠῸΥ πρῆϊ γαῖ θεέ. 
ἐλοὶγ ἐδηϊε 88 ἸΟΏς; 868 ΡΟΒΒΙὈΪ (εν οουϊὰ, δῃηὰ ἢοὶ ργοόνόκο {δεὶγ 
δηοιηΐδβ (ο ουἱ Πα οὗ, (Οομλραγα Ὠδη. 9, 8. 866 4160 (6 ῃοία οἵ 
ἩΜΗϊΟγ. Τῆΐ (Ποάάν. Δἀ458) νγαβ δδγίδ Εἶν (ποὶγ ἀν, δηὲ ἰξ ἢδά 
θα νν6}] 1 {Π6 268] οὗ δοίης ργὶγϊεἶνα Οἢγϑ [188 Πδά τοραγά θά (ἢθ 
Ῥτοοορῖ ἴῃ {Π|8 ϑοηδθ. Βυϊΐ (ἢ6 ἱηιογργθίδ (ΟΣ Ἔχ ργθθβ68 ΟἿ]Υ ἃ ραγί " 
οὔτπαι (Ἰγ οἴίδη αἰ ρεμςθ δηά ρῥτγυάδηοςς ἴο Μοῦ (Π6 Αροθίϊα τηϑαηξ 
ἴο ἀΐτοοῖ δῃηὰ ἐχῃοτὶ υ8. 1] οοὐ]ὰ, ἱπάξεά, Θδϑὶν δά ἰο {86 
Ἤκατηρίοθ δἀἀυοοά ὃγ ἴπε ἀδονθ ἰεαγῃθὰ Ο(οπηιηδηΐαῖοτβ, πη ῥτοοῦ 
δηά "Πυ5εγαίίου οἵ 9 δοηϑε οὔ ἐξαγ., οοροοϊαὶὶγ ἔγοζη Επιτὶρ. ΗἸρρα), 
1116. Δόξα δὲ μήτ᾽ ἀτρεκὴς, μήτ᾽ αὖ παράσμος ἐνείη. Ῥάδια δ᾽ ἤθεα 
τὸν αὔριον Μεταβαλλόμενα χρόνον ἀεὶ Βίον ξνυνευτυχοίην, δῃά οὗ 
κερδαίνειν τὸν χρόνον, ἴτοτῃ Ἵ πυογα, 1, 82. [ρ6. Υεῖ 1 τηυϑὶ οοπ- 
ἔεθ8, {πὶ (που ρἢ (ἢ ΐ8 Ἰηϊογρταϊαϊ:ου βαεθαλβ ἴὸ Ὀ6 οοιηἰεπδησθα ὉΥ 
ἴΠ6 ῬΕΓΆΪ16] ραδβϑαρα οὗ (οἶοββ., [ δεὲα ποῖ ποὺ ἐΐ σδὴ δ χέοοποϊ]δά 
ψῖ(ἢ (Π6 οοπέεσί, ἘοΤ, ἴῃ νοσ. 15., (δε βλέπετε οὖν, δια. ἰδ οἰοδεῖγ 
σοηποοϊοα νἱτῇ ἴῃ6 ργεοοαΐηρ, δῃα σδὴ ᾿ᾶνα ὯὨρ γεραγά ἴο (ἢἷς ϑυῦ- 
)εεῖ. (866 ἴπ6 ποῖθ ἴπογε.)ὺ Βιι ἰἔ {μΐ8 δ6 80, ἴπ6 τνογάβ ἐξαγ, ὃς, 
σ8ῃ Ὦανα Π0 ΟἴδΟΥ σοίογθεηοθ πᾶ ἴπὸ τόογάϑ οὗ νογ. 17.,) δϑϑῖω ἰὼ 
δα ᾿{Π|6 τηοτα ἤδη ἃ γερειϊτοη οὗἉ [Πο86 αἴ νεῦ. 15, ϑυοῖι θεΐηρ' (ἢ 
ε856, ἵ σταηῖ, (πδῖ νεῖ. 16., τνουἹὰ ϑεεχ ἴο Ὀς φαγεηςῃείιίοα]. Βυΐ, 
ὁ μαγεηίδεῖϊοαὶ, γεῖ, 88 Ὀεϊηρ᾽ ο]οβδὶγ οσοημηδοίθη τ ἢ (ἢ6 ργεοθαϊηρ, 
ἴΠαν σδηηοῖ θ6 8: Ρ}οβεά νετῪ ἀϊβεγεηῖΐ ἴῃ βυυ)οςί, 80 (παῖ, ᾿(Πουρ ἢ 
ΘνΕΙΎ αἰδηςοη ἴο ἴπ6 ραγα αἱ ραϑβϑαρ8 ἰῃ Οοἱοββ. οὐρῇϊ ἴο ὃ6 μαϊὰ,͵ 
νεί, ᾿ἴ ϑῃουϊαά ηοῖ Ὀς 80 88 ἴο ΘηΓ ΓΕΪΥ βδοῦ  ἤσα 8}} αἰϊαπίϊοι ἴο {πὸ 
αομηϊΐεχῖ οὗ (6 δ ἢ νυ οἢ τῦα 8Γ6 τονὲ ἱπιπηθα βίο! Υ οοησεογηρά ;. 
Θρρϑοΐα ἢν 85 ἴῃ6 οσοηίϊοχί ἰὴ ἰῃδι ρα588ρ6 δηά [ἢ}9 18 (οἴ8}}Ὺ αἰ βεγθηῖ ;"- 
φὐκὶ πὸ Αυΐῃον 8 οΘοηῆηεα ἴο υ86 {ΠἸ6 8816 ῬὮΓΆ86 ΡΓΘΟΙΒΡΙΥ ἰη {6 
ΒΆΙΙΒ ὙΨΆΥ ἰὼ ἴνο αἰβεγθηΐ νοῦκβ. Βεβίεβ, ἐΐδγο, ἴα Ἴοοηϊοχέ. 
8 ΠΟ ἢ γεφεῖγος ἴῃ ἸηϊεΓρτείδιϊοη ἰῃ αυκβίοῃ, 88 ἤεγε, ἰΐ γε)εοείς ἴἴ.᾿ 
Τῦς ἰοϊεγργοίδιίοη ἴῃ αιιοβιϊοΏ ταλϑὲ ἐπεγεΐοσα Ὀ6 αθαπάοηεή (8486 ἱξ 
ἱρ ἷθο ἀοῃδ ΟΥ̓ ὨΔΗΥ δπϊηδηΐ τοοθοῖ (οιμμηδηίδίο β), δια 6 ἡγοῦ 8 
ἱπιογργεῖοα ἴῃ δοοογάσησε νυἱἱἢ (8 ρνεσοάϊηρ' ἀπά ἔοἸ]οννἢρ᾽ γΘΓ965 ;.. 
οἰ Π 6 (858 {πὸ δηϊθηῖ, δῃ τΉΔΩΥ δηϊηθηῖ σοοθηΐ Οομῃητηθηΐδίουβ, 88 
Ἡλοδεῆι., Κορρε, δηὰ 5186}, ““ υπΐηρ (ἢΏ8 ὁρρογίιυηἱῖν νγα να οὔ 
Ηἰτίηρ Βολίϊγ, τὶ ἢ υμοῖν, δηὰ ροῦν ἰπ [Πἰ8 ργεϑθηΐ {ἴπ|6, ἡοῦρα 1 
Ὧδ ον} αηὰ νυἱοϊκκοά, δηὰ τ]8 Ὀ6 ἀβρμεοία !γ δγάσουϑ, οὐ ἀοοοιηΐ οὗ 
τἢε ρεοι αν ἰγίαϊθ τπώδγ νυ ς ἢ τνα ἸδΌΟΌΣ, ἔγοτα ἰδς ἰοεηρίατ! "8 
αρὰ τῆ ρετβεουτίοηβ Ἢ νοι να ἀγα αχροβθα. (66 βοὨ ει. [,.5χ.) 
50 Κορρα, ν»ῆο ΘΟΙΏΡΒΓΕΒ ἃ δἰ ῖ]ὰν βαη( ϑηξ οὗ Μ. Αηϊοπίη. 4, 96... 
κερδάντεόον τὸ πάρον, ὙΪοΐϊ θό6 818 80 ἰηγϊίαιίοη οὗ 18 ῥγεδεηΐῖ 

Ἀμά ἐξαγοράϑδονσθαι τὸν καιρὸν, Ὠ6 ΘΧὨΪ41Π8, “ Αἰ σε ,ἴοΣ 
υἵἱὶ ορροχίυηΐταῖο οὐαί ἃ δᾶ νἰϊατα τηϑ]ΐογετλ γοἀθυῃάϊὶ ;ἢ δηὰ (ἢ ὅτι 
ἡμέραι πονηραὶ εἰσιν, ““ἰΕἸὩἸΡΟΙᾺ εηἰπὰ Ὦεος βαηΐ μευϊου]οβα νίπτυῖ 
εἰ [εϊϊεἰται! νοβίτεθ. ἴ᾿πυπιογεθ βαπΐ ἤμο ναϑίγὰ εεἴδῖς νοϊιρίαίωϊ εἴ 
οδἰακηξίαίυτη ᾿ΠΠοοοῦτεδ, φυΐθυ8 ἃ γοϊρίοπα δνοσῖ!, οἵ δὰ ἱπογευ δίρη͵ 
ἃς νυἱξϊα αὐεενίδ βοεἀυοὶ ἴδοῖ δ ροίογ (195, 1 σδηῃποῖ, πονρετασ, δὰ 
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εΐηἶκ, ν᾿ Ποάν., εἶναί τ{ἴκε Αμροβίὶα αὐτο δἰ ἀ68 ἰο {πΠ6 (ἰπη6 πήιϊοἢ 
δά ὕδξδῃ Ἰοβῖ ἰὼ {ἰιεὶν ῃϑδί θη 18. : 

Βρ. ΜιΙάαϊ]είοη, ἱπιοηπήίηρ;, τ δῃοιιαὰ δοθῆ), ἴο γθοοῆςα [86 ἵνο 
ἔογερσοίηρ ἰπιεγργοίαιοθ, Οὔθεγνεβ, {Π|8ῖ ἱΐ 56οῃ}8 (0 {Π6 ρμΌΓΡωβε οὗ 
Ἅπ6 Αροϑδιΐα ἰπ {ἰνϊ8 μίδοθ, 85 ννὲ}] δ ᾿ὑμῆ. ὅ, 16., ἴο δάἀπιοῃΐοι ἢ 5 
(Ἰεϊοῖλη Το οτ8 (0 ““ μιγοῦαθα 16 οΟρμογίπην (νὶ2., οὗ ρδβιπέηρ 
ὌΝΟΣ ἴ6 Ἠδδί θη8) ὈΥ ιαϊοίοιιβ σοησοββδίομβ, πὰ ΌὈΥ 8 "ἱγίυοιιϑ 
Ἔχϑη θα. Τῆα γϑϑβοη διὺυϊοϊηςα 18, ““ (Πα (6 ἀδγ8 δγὰ ον! ; 1. 6. 
εἶ τἰπ268 πῃ ν᾽ ὨΟἢ γα ᾿γ6 ἃγΓα 80 ὉΠ. ΓΟρὶ οι ἴο ἴΠς σοηνεογδίοη οὗ 
ἐ6 76ινν5 δηὰ {πὸ Ῥάρδῃηθ, (δι (ΠπἸΔ Ζεαὶ 8ηα οἰγοιπηομεσίΐοι χνυπίοῖ ἃ 
Ὦδτα ΤἸϑοοι)δη δά ἃγὰ ἐμ ἰβρθηδαῦ} 6." 1 4}} ἀὰς ἀδίδιοηοε ἴο 
80 ὨΪΡἢ δῇ διιιῃουν, 1 χυδὶ οΟὨ [658 {Ππῶῖ 1 σδῃποὶ Ὀιϊ σΟἸ δι δ ὺ 1}γ}8 
ἑηϊογργεϊα οἢ ΝΟΥ. βαγϑ δηὰ ἔδγ οιο θά, δηὰ ποι εν οουπιεηδηοςο 
Ὀγ {Π6 οοπίοχι ἴῃ {[]8, ΩΟΣ ἴῃ 1.6 μᾶγΆ}}6] ραβθαρθ. 

17. διὰ τοῦτο--- Κυρίου. ΤΊα Βεη86 οὗἉ ([}18 ραβϑᾶρ 
85 Ὀδ6θη δχρδηθα 1η {Π|6 ργδοθαϊηρ νοΓβ86. 

18. καὶ μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ, ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία, ἀλλὰ 
πληροῦσθε ἐν πνεύματι. Τα Αροβί]6 μογο δάνογίϑ ἴο 
ἃ νἱσα ἰοῦ ν δον (η6 Οτροῖβ, δοί Αβίδίῖς δηὲ 
Επγορθαη, ψγα ρῥγονεῦῦϊα!. ἘἈἨδηοθ, {πΠ86 ρἤγαβθ 
σνωοΐσδαγο, Μἶο]) πᾶν 06 σοηιραᾶγοά ψ 1 δανοσγαὶ 
1 ΟἿΓ ο“ἢ ἰδηριιαρθ. δοιηθ γροθηΐ (οιμπηθηΐϑίογβ 
{πη {Πᾶ0 ἢ6 ΒροᾶκΚβ ψ1}} γοίδγθησθ ἴο {Π6 βγβιίογηδις 
ἀγυ ΚΘΏΠ 655 ργαςι 56 αὖ (ἢ6 Ἠ ρδί!6η ἴδαϑίβ; οἵ 6 Γ8, 
(᾿ὰΐ οἵ ψΠΠ|ς}} 1116 ΟΠ ]5 0188 ΓΘ βομπηθίϊπι6 8. ΠΥ 
ἃΓ {6 σα] γαίίοη οἵ ἰῃ6 ᾿υοΒατγίβί ; δηὰ {πόα 15 
ὯΟῸ τοΐδεθηςθ, (Πὰν {ΠΠ1ηΚ, ἴο »γυαξο οσυβίοιη. Ὅηδὲ 
ἢα ποῦ ἈΠ 168 τὸ {πΠ6 βεοοπὰ Κιἰηά,΄ ον {Π}ηΚ, 
ΡΡρΘΑΓ5 τοι {Π 6 Ὠσχὶ νϑῖβθβ. Βυΐϊ ἃ8Β 1 δὴ ΠΘΥΟΓ 
ΜΠ ηρ Οδυ 86 6558} ἰο πη] τ᾽ δῇ ΤΏΔῪ δῖ ἰεἴξ 56- 
Ἠοταὶ, 1 νοι] βιιρροβο {Π8ὲὶ {Π6 Αροβίΐθ ᾿θδῃ8 ἴο 
ἔΌΠ]ονν ὉΡ ἃ ὁρεοΐαί δαντηοη! ἶοη οὐ {116 βυῦ)θοῖ ἢ 
(18 σεηογαΐ οπὲ ; (πουρὶ) ἢ6 τῆδῪ ἴᾶνα δα ἴῃ νον 
ΘΘΡΘΟΙΑ ΝΥ {Π6 τόσο ἔγοαυθηῦ σοι βϑίο ΟΥ̓ ἴ{ ἴῃ 
δοοσὶοίψ, πὰ 118 το]! ρίου8 ἔδαβίβ; θβρϑοῖδ Πν 85 ἐῃ6 
ευδίοιῃ ἢδα θ6βθη ἱητοάιορα ἔοι {Π6 γα! ρίοη Ἀν] οὶι 
{πον δὰ δρδηδοιβά. 

Βυϊῖ ἰο ἴὰγηῃ 0 {Π6 Ποπδίἀθγδαίίοη οὔ {Π6 ρῇγαξθο- 
Ιοργ, ἴΠ8 οἴνῳ (νν !] οἢ ΓΑΓΟΙΥ σου γ8. ἸΏ σΟΠΊ]Ποῖίοιὶ 
Μη μεθύσκεσθαι, ἰπουρ 1 βηά 1 ἴῃ Ὁϊο (ἬἾγυ. 
Ρ. 807, 11. οἱ μεθυσθέντες ὑπὸ οἴνου) 18. 564 Οοἡ δοσοιυῃί, 
ΟὔΓΠο ΔΠΠΠ|68]8 ἰη πνεύματι. Ἵ]16 ρΓγα86 μεθύσκεσθαι, 
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20 δε ἱπεδγίάΐεα (οὐ “Ὦϊο]ϊ μεθύειν 18. ΤΠΟΥΘ᾽ 115118]}. 
ἙΟΠΊ685 ἔγοιη μέθυ," δοέγοηρ αἀνιηξ. 

18. ἐν ᾧ ἐστιν ἀσωτία. “ΓἢΒ 15 ηοΐί ψ6}] γεῃαογοά, 
“Ἴη ψ ΠΟ 18 ΘΧΟΘ88Β ;᾽᾽ 10Γ {Π6 ΨΜΟΙῪ ἰοσὰ δισροδέδ 
ΘΧοθββ. Τῇῃ6 βΒθῆὴ86 ἀδρϑηάβ ροη ἃ ἀα]σαίθ υ86 οὗ 
ἐστι, ὈΥ ὙΠΟ 11 δι ση 65 ἐποδέ, ογ σϊπαές, ργοάμοοδ, 
ἐεηας ἐο, ὅς. Αἰ ἐν ᾧ τηυβί Ὀ6 πηάαογβῖοοά, ηοΐ οἴνῳ 
(σ ἢ 8οιῦα (οιϊηπηοηϊδίοΓβ, (Πουρῇ 1)οάάγ,, νη [118 
ει8081] ᾿ΠΡΘΏΠΙΥ, ΓΟΟΟρΡΏ 568 1 1{ ἃ βίροηρ 8ηα δοδιιϊ- 
δὰ] ἤσαγο), δυὲ τῴ μεθύσκεσθαι τῷ οἴνω. ΤΏ ἰδΓηὴ 
ἀσωτία 18, 38 ΚΟΡΡΘ οὔβοινοδ, ἃ ὕο; ῬγωβηαΉ5, 515- 
ὨΪΙηρ ΡῬγοροσῖγ, “ {Π6 116 οὗ ἃ ροσβοὴ δρδῃάοῃαα 10 
ΘΨΘΙῪ νὶοθ, ᾿ϑγκοα οἷ [ὉΓ ταΐη, νοῦ, ἰο 1156 (ἢ 6 
ΟἸ 5810] ἀἱϊςί. ηοΐ θυθη ἐδθ σοαά655 ΟἹ βαἰυαξϊοη 6 γ- 
δε ὁομα δαυο}" δὅε6 Ὦτγ. Ῥον 61} 5 ϑϑγῃ). 88. (]δρ!)δη), 
ἴ. 2. Ρν. 428. [ τηᾶγ θ6 νν6}] βχργεββθα Ὦγ ἀϊφϑοίμέθ- 
η645, ργοβίρασψ. ὅδὲα Ῥτον. 98, 20. ΥὙεί {6 Αροβί!β 
ΒΘ6ΙῺ8 ἴο ἢανα [δα ἃ τοίθγθηοθ ἰο (ἢ6 θψηιοίοσῳ οἵ 
1η6 ψοτά, ΕΓ οὗἉἨ τρἤοδ6 τείστιηδίίοη 40 νγ6 80 τη 86 ]] 
ἄοϑραιγ ἃ8 (Π 6 ἀγιιηκαγα8᾽ (6 νίςβ οὗ ἀγα ΘΠ 6858 
ἀεδβίγογϊηρ θοίῃ θοάγ δη δου]. ΟΥ̓ βυςῖ βϑθηβιδ 8.9 
10 15. ψ6}} οὐβεγνεὰ Ὀν ΤΙ θορη 8: Πολλῷ τοι πλεόνας 
λιμοῦ κόρος ὥλεσεν ἤδη ἄνδρας, ὅσοι μοίρης πλεῖον ἔχειν 
ἔθελον, “νου ἤἢᾶνα ποτα {Πδὴ {Π|οὶγ βῆδγθ οὗ 16 
δοοά τ1Π1ηρ5 οὗ 116." 

Οη {159 Δαἀπηοι!τἰοη Δραϊηϑβί ἃ υἷοο ἰοο ἰθησθηξ 1Π 
ΒΟΟΙΘΙΥ {6 Αροϑβε]6 βηρτιϑίϊβ δὴ ὄἽχῃοιυίδιοη ἴἰο ἃ 
υἱγἐμθ ἴοο τηυο πορ]θοίθά 1η βοοϊθίν, πδιηο]υ, {{| 0 - 

ἘΑ νογὰ (ὃν (μ6 νυ) Ὑν μοι 8 θχοθθϊ ρὴν μευ ρ]οχϑᾶ {1ὶς 
Οτεεκ εἰγτηοϊορ βί8, ννῆο θη ἀβανοῦγ ἴο δεεῖς 1ἴ5 οὔ σίη ἴῃ ἴῃ 6 αγεοὶς 
86, Βαϊ {πον οὐρῶμὶ ἴο αν ροῃθδ ἴο (π6 ἰὴ γαΐμον ἰθδη {116 
ατεεκ. [Ι{ οοπιε8 ἔοι (ἢ6 Οοιῃίο δηὰ Αμῃρ. ϑδδχ. ὕϑεσ, Απρ]οὰ 
4πεαὰ (580 ἴδε ἡ 6] οἷν πιοέλες ἰ1π), δηά ἔστω πιοραίἦ (88 ΜΙΟη, Ῥαγ. 
1οοῖ. 5, 845. 

“γον ἀγίηἰς (6 στρα 506 οὐι 3ῆθδ, 
οὐ  Σηοβεὴδὶνα τηυϑβῖ, δηἃ πιοαέῆς ἴτοηη ΠΙΔΩΥ 8 ὈΘΙΓΓΥ, 

.Απὰ ἔγουῃ δυσεεῖ Καγηεῖβ ργαβ8᾽ (ἰ 8ῆ6 ἴοι ροῖϑ ἀυ]οεδῖ ογθδιη8,᾽") 
τυ θοῇ ἰ6 ἀογίνοά, 1 (πΐηκ, ἔγοιυ {π6 [ἴῃ ηιἰδέςι, οὐ Απρ. ὅαχ. 
Οδιγοθδ, οὐ ὥδιγτ, ἔγοπι νἤθηςς, ὈΥ͂ ΔΩΟΙ ΠΕΣ σοι ρατίδοη, οὐγ 7|5ὲ. 
ἼΠ6 ννοτὰ 15 Ἔχρί αἰηθα ἴῃ ἴΠ6 Ὀ᾿οιἱρηδιῖο5, ἃ ἀγῖηἷκ τηδὰς ἔγομλ βοηοΥ 
ΔΩ δρίςεθ. 
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ἐπρ δὰ βρϑακίηρ (ο ἰῆς οἀϊβολίίου οὗ εἶ σοτηράηΥ, 
8ηἀ δα] Ἰρ' δπὰ τοςυγηίπρ ρταύθῆι ὑμδηΐ8 ἰο (Οἀἄ ἔοι 
ἔϊε ροοά ἰπϊπρ8 ἰπ νῃϊοἢ (ΠΟῪ ΠΙΔῪ οἰ πεν γΉπιο 
φαῖβ, δυο 18, 1 οοποοίνο, (ἢ 6 δοορα οὗ ἰπ6 Αροβείςε 
ἰα (ἢς ποχὶ {ψ2ὸ νοΓβθθ, ΏΟ86 8686 ἢδ88 Ὀθϑθῆ οὗ- 
ΒουγοΥ Βοθ ὈΥ {πε (οιημμοηίδίοζθ, δηᾶ μηϊβυπάοῖ- 
αεἰοϑὰ δθΥ ςσοπῆηϊηρ 11 ἰο τοὶ σίου ἀββ8ς πῃ} Ὁ} 1686. 80 
δυρτα, νϑῖ. ὅ. ἀλλὰ μᾶλλον εὐχαριστία" Δῃὰ 4, 90. πάρ 
λόγος ---ἀγαθὸς πρὸς οἰκοδομὴν τῆς χρείας, ἵνα δῶ χάριν 
φοῖς ἀκούουσιν" ὮΘΓΟ 866 ἴἢ6 Ὠοΐθ.. 
ΤΏΙ 15 δὴ Δηι1{Π6815 θεῖο η Ἃἢ6 μεθύσκεσθε δηὰ 

α΄ληροῦσθε. ἴη ὑὈοί [686 15 {{)͵6 δα ἰοδάϊηρ 1ἦφ8 οὗ 
δοὶπρ Μέἰδά. ΏΘη ἰξ ἰ8 βαϊ, “" δὲ ἰδ ἃ σὰ (6 
ϑριγιῦ," ψ͵ δῖα (1 {π|η1) ἐο υπαοτϑίδμα (Π6 οπάρα- 
υοι; α. ἃ. “ βίυαγ ἰο ὃς ἢΠΠ6ἀ τῖτἢ {Π6 βρίγιι,᾽" δπά 
Θδρϑαίδην δἀνϑιηρ ἴο {Π6 οἤδοί, ““ αἷπι αἱ τηφκίηρ 
ΟΡ σοῃνογβδίοη δες 88 ταν, ὈῪ (6 8414 οὗ ἐδ8 

δρ' γἱξ, "6 οαϊγιηρ." 
19, λαλοῦντες---ἸΚ υρίῳ. 
Αἀνεγίϊηρ; ζαοοογάϊηρ; ἴο ἢΐ8 ουϑίομ) ἴο {ἢ ρρρορὶίε υἱσδ, ἢ 16 

δε ἐκ ἱπου οαιῖρ; ΔῊ υἱγέμο, ἴῃ Αροβῖϊα ζηθϑῃ8 ἴο δάἀπηοη 8 τἤρῃ,, 
ψΠδΏ, ἰῷ δοσίείγ, (μδῪ ἔεεὶ τμδωγθεϊνεβ εἰεναίθα Ὀεγοηὰ ογαάΐθδιν 
οοπυοτεαΐίοπ, ἰῸ βίνε νϑῃξ ἴο (δὲ8 οἰορυζωϊηθδθ, Ὡοῦ (88 αἷά {πε 
Ἠδαῖπθη8) ἴῃ ἀϊβϑοϊαϊα 5. ρ]18, οὐ ἀγιηκίηρ' οαίαμθα, 8δηά, 5ικοεὶι ἴ8- 
οδηϊνός ἴο νῖος, Ὀυὶ 1Π Τεο ἰηρ; δου ἴὸ 686 ἢ} ΟἿ ΕΥ ρβαΐ 28, ὮγΠΊΏ8, 
δα βρὶγιἴυδὶ ϑοηρϑ; ΟΓ, ἤδη ἱποϊαϊίου δῃ ἃ Τρρογίυ ΠΗ ϑεγτοὰ, 
δ'ηρίηρ; Δηὰ μἰαγὲπρ; ΟἹ τοι οα] ἐπϑ ΓΘ (8 ἴ0 ϑιυιο ἢ); ρϑδί πη, δὶς. ἴῃ 
φ ἀοατίζεϊς τηϑΏΉοΓ, ἴο (ἢ6 ΠΟΠΘῸΓΡ οὗ (οα. ϑυοῖ ἰθ6, 1 σομποεῖνε, 
δε εοπιρίεία βεῃαθ οὗ τς γοῦθθ, υυ]ίοῖνυ πδ8 Ὀδθῃ δίγαηρεῖν πὰῖν- 
υὐάεγϑσοά.. ἘΣ ᾿ 

Λαλοῦντες ἑαυτοῖς. ϑόοΙηδ Ἔσχρίαϊη [ἢ8, ““ νοβγηεῖ 'ρβοβ δχοίίβίε 
δὰ ραυσΐα, ὩΟΩ νῖπο ἰηί(επρογδηΐογ Ὀϊθοπαο, 8ρὰ φἈγαγπἶθυα ἢ δοὸ 
δμγιβίοψια οδηθηάϊβ."" Βαϊ [18 δθεπηβ παγϑῃ. 1 νὴ ἢ Κορμε 
(δὶ ἑαντοῖς 18 ἴογ ἀλλήλοις ; 88 αἵ 4, 89., ἀπά Ρἢ]. 4, 12. ΛΔΛα- 
λοῦντες 18 ἰπουρὴϊ Ὁ ΚΟρΡὲα βυποῃυμοῦβ τἱῖ ἢ) ἄδοντες, Βαυῖ 
γαῖαν ΕἸ Κ ἰτ τεΐεγ ἴο {μ6 ὑνογὰβ δεΐηρ αἰννδυβ τγεοϊἐσά ὉΥ 5οῃα 
ῥγανίουϑὶν ἴο θεΐηρ, δϑιπῷζ. Απα ἰῇ ποῖ βυηρ, ἴΠπ6 ᾿τοοϊϊβ [08 ῥτὸ- 
τηοϊοὰ (6 απά ἰῃ νἱϑνῦ, Ὡϑηλεὶν, τηυζιδὶ δα οδιίοη. ὙΏυ5 (δέ 

ψν ἢ] Ὀ6 γοοοροὶ δα τὴ [6 ῥάσα δὶ ὁπ ἰη (ΟἹ. 8, 16. διδάσ- 
κοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαντοὺς ψαλμοῖς, ἃς. . 
ΤΥ Γ γεβροοῖ ἴο ἴπε ψαλμοῖς ὑμνοῖς Θηά φδαῖς, [686 ἴφγτηβ δά πϊϊ 

ΟΥ̓ πο γε ΣῪ οσγίαίη αἰβοτί τη ηδιίοη ; δηὰ Κορρε (48 τ.80.8]}} τνᾶνθβ {ἰπῸ 
Διο γ ὈΥ̓͂ ργοησυποίηρ; ἴΠπδῖ 411} δυποηγίηςββ, θυὶ δβεοοίβϊο, ἴο 
δι γε  ε 1Π6 Βεη86, Βϊῖ ἰΐ 5ῃουὰ δεοτὰ τῆαιϊ ΤΥ. ΔΥῸ ὯῸ οἰϊιογ: 
τνΪδα ΒΥΩΟΏΥΠΙΟ8 (ΔῊ 88 8}} ἀδηοίίηρ; τε] οι οογαροθίοη9: ᾿Αλ5’ 
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ἴσ ἔα ψάλμ., ϑοπιο, 895 ϑοιθυβ., οοηῆπο ἰδ ἴο τ. Ῥϑβαΐη)9 οὗἉ ̓ γανὶὰ, 
Βαϊ παὰ ἴπαὶ Ὀδεη [6 βδεπβα ἰηϊδηάοδα, ἴπε ἀγέϊοί6 νγουϊά ἤανα Ὀδθη, 
πἰδοὰ. Κορρὲ ὑυπάεγβίδηἀβ ἀπῷ οαγηιΐπα. Ὑ86 ἰγσυϊ ννἢ}} ρεγῆδρβ 
δε Γουῃὰ ἴοὸ ἴα ἰπ τῆς πιοάϊαπη Ὀείννοθη ἴπεβε ἴσο οχίγοτηεθ, [ἱ 
δῃου ἃ βεεῖι {παῖ (ΠΟΥ οὐϊοίψ ΘΟὨ εἰδίβὰ οὗ τη 8 Ῥϑάϊπιβ οὗ Πανὶ, (ἢ 
ἘϑῦπΏ, θυῖ σεγίδίγ οοπιρτελποπαοὰ οἱ ΠΕΣ σοτηροῤ[(Ἰοηδ 8150 δἀαρῖίος 
(88 ἐλεν ᾿νεγθ) ἴο ἰῃπϑίσυμηθηῖϑ δῃὰ νοΐςθβ, ἰ. 6. οοηῃβίβίβα οὗ σοπιρο- 
ἀἰτἰ00.8 ἰῃ ράγῖθ, δοσοπ)ρδηϊη)θηῖβ, δι5. (89 Οἵ στεγδε απέδεηὶδ. Δηὰ 
ἐπείτωηιοπὶαὶ απἰλοηι." 866 Βυτγηεγβ Μιιβ. Ὠϊοῖ.) ΟΥ̓ σουγβο, {18 
ἡποϊυεή {Π6 απίϊρλοπῖα, οὐ δβἰηρίηρ 8] 1εΓηδἴϊπ, ἃ8. ἴῃ οὖν οαἰΠποάγαϊ 
βαγνΐςθδ; ψψὨΐοῃ Βρ. Β.}} {ΠΏ} ΚΘ ἰὸ ἀεηοῖοα Ὁγ (6 λαλοῦντες ἑαυτοῖς : 
δηὰ 1 ἴτ σσεσα ποὶ ἴογ ἴῃς Ῥϑγα 68] μαβϑϑαρε οὗ Οοΐοββ., 1 δῃου!ὰ αιγεδ 
Ὑνἱ ἢ παι. ὍΠδῖ (6 ψαλμοὶ τοόγθ 118 ρεΓΟγπιθὰ ἰ8 6180 ἐπϊονεν ἘΥ ὃ 
Ῥδββαρα οὗἉ Ρ] Ὼγ ἴῃ ἢΐ8 ]εἰῖον ἴο Τταζδη (οἸεα Ὁγ Βρ. Βυ}}) ς .““ (ατ- 
Ὡ)6ὴ ᾳφᾳυσά (ἢ γίϑῖο ᾳυδλϑὶ Πδὺ ἀΐοοσα δέοι ἱπυϊοδηι. : 

ΤΠ6 ὑμνοὶ γγ6Γ6 ῬΓΟΡΔΌΪ ρ]αΐηεν οὐπιβροκίτἰοη8 [ΟΝ εν ἴῃ ρὑΓαῖδ8θ. 
οὗ σοἀ), δοῖἢ πῃ ὑγωγάβ πὰ βεῖ ἴο τηῦϑίο, δπὰ ρεγῆδρβ ΐπ οπε ρατὲ 
(ςα]]ϑὰ λοιπορλοπία, 8βεὲ6 Βιυιγηθν) τνϊτῃουΐ ἱπεέγμπιεπέαὶ αἀοοοπιρα- 
γὶπιεπίς,  δοςσοτγάϊΐηρ ἰο {π6 τηοᾶδ ρυγϑιθα ἴῃ την Οὗ ΟἿν σἢ ΓΟ εδ. 
Ὑπεβα ἅτ τπουρῆ ΌΥ 8οηγθ (οιωηπηθηΐδίουθ ἴο αν Ὀδδη Ἔχίθ ρος 
Τϑηεοιβ. Βαΐ οἵ 118 ἴῃεγα 18 πὸ ὑγοοῦ (ἴον ἴμε βαβθαρὲ οὗ Ασίβ 16, 
5. ἷἰθ Ὡσί δ}; ΠΟΥ 8 {ῃ6 δυρροπίιοῃ σουπίεηδησοα ὈΥ ργοῦά- 
ὈΠΠγ, Τλαὲ βεετηβ γδίποσ ἴο δρρὶ)γ ἰα (Π6 ἐαεέ εἰαες, ἴῃς ὠδαῖς πνευ- 
ματικαῖς. Νον ἰ΄δεε τηυβῖ, ἴ (πη ἢ τμ6 απιίοηῖ δηα Ὀεβί πηο- 
δγῃ Οσπιπιοηϊδίουβ, βἰρη  Ὗ ποῖ τηογεἶγ γε φίοιιδ, ΟΥ βρί γίτυαὶ δῃὰ 
εὐπγΐπρ, ἴῃ ορρσείἐϊοη τσ ἴπ6 οαγθαὶ ἀπά ἱτηρατα δΟηρ8 δὲ ἐπὸ 
ἨεδιΠθἢ ἐεϑιῖνα 8 αῃα επἰοῦΓιαἰ πιρθηίϑ, κ6 ἢ ϑοοίϊα, ἢ θὰϊ ἐὐεεαος 
ὃν ἰδὲ Ποῖ δρίτὶι. 80 Ζαηοῖ. πὰ Ηδπιιι. ἀμ. Ῥοΐδ, ἴῃς ἴΌυ ΠΕΣ ὁ 
ἐγῃοῦλ Ἔα ρἰαίη5 “ οἵ ἃ 5ιρ᾽γίϊα 8. ργοΐεοιϊα, οἱ ἀδ γεῦῃ}5 δρί τι] θυ, εἴ 
ψετθΐβ δορί εἰ 5 8.2" ἀπα [ἢ Ἰαιἴοσ, “" εχ ἀἄόῃο 1}}0 βρὶγὶ[ἃ9, ἀ6 αἴιὸ 
1 ον. 14, 96. Τῇιδ88, 85 πΠᾺῪ 6 ςοηϊεοίυγεά, ΕΓ δυηρ ΕΥ̓ 1Π6 
ῥεΐβοῃι 8Ιοηβ, {πὸ ρὰγ δοῖο απέῤειιϑξ [1 8, βόυγενδγ, ργοῦδθϊε ἔτοτῃ 
ἢς λαλοῦντες ἀπὰ διδασκόντας αἱ Οοἶσβδ. {παᾶὶ [Π6Υ̓ τγΕΓῈ Ὡοΐ αἴνναγϑ 

δυπϑ, Ὀὰϊ τ] ΓΕΙΥ τεοϊίοα ; δηὰ ἰξ80, ἴμ6 ὠδαὶ πνευμ. νου]ά δὲ βοῃ)θ- 
ἐδίηρ |Κὸ τῆς δἰγαίηϑ σὲ (ἴῃ [τα] ΐδη Πιηπρτουίδαίοτε, ἴῃ ἰπάϊ βογί ο 
ςσοἰηροῤῥιίοη, Πα] ΡΟΘΙΓ αηὰ ΠΑ] ῥγόβθ, 80 ομαγδοίεσίβτίς οὗ ἱ 

Ὁ ΤΒυβ ἰη 1 Οογ. 14, 96. εἴτε ψαλμὸν ἔχει, νῖιοετε ἐῃ6 ψογὰ 
ἀεηοῖεβ δὴ ἰηϑρίγοὰ, δη, 88 Β0Π16 δ, Ἔχί δι ρΟγΔ ΘΟ 8 σοτημοδιέίοι 
οὗ εμΐ2 Κιπά. "“- . 
4. 80 Ζυδίίη Άεθρ. δὰ Οὐ μοά. 107. 8808 (8:6. ΟἸγιβιίδηδ οὗ [μδΐ 

{ἰπ16 βϑηρ ΟὨΪΥ αΖε64 υοζε, ἄνεν ὀργανῶν. "- 
ΟΖ Τὸ νοι ρυγροδα ἴβαγα 18. ἃ ΟΟΣΙΟΌΒ΄ ρββϑαβα ἰὼ Επγρ. ΒΠοΦ. 
860. ᾿ 
. κὶ ἡ )ηϊοι πογὰ, Όγ ἴπῈ ταῦ, ἀοεβ ἤοὶ δοῦλα ἔγοτι απέϊμηοπία (88 
Νυρδεῶῖ δα ρμοοε4), στ΄ ἄγθυμνος (85 ΒΚίηποι δηὰ 1.502), δᾶ. ἔγουι 
ἄνθημα, 86 Ὀοΐη ἃ Βήογα βογίαὶ δοϊηροοϊ( οι ἴδῃ {μὲ ῥρῥαὶπ οὐλάπὲ, 
50 Ρ]υί. ἂς ΝΜυδιοὶ, ΝΝ 

ΨΟΙ,. ΥἹΙ. ὧτ 

ἍΝ 
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Οὐϊεηίαὶ δεἰγ)..". Τθε Οοπριηοπίδίογε ᾿πείδωος ἴδε ροῦρε οὗ ΕἸῖσα- 
θεῖ, οὗ Μϑτυ, δπὰ οἵ Ζδοϊνατίαϑ, τεοογἀθη ὃὉγ 51. υκο,ο. 1. Ἐδιϊη8 
(Κα ἰπαὶ πα Αροϑιϊα πηδδῶθ ἴο τεοοπιθιεηά ἱξ ἴο ἴθι ἴ0 δἴπρ. 
ῬΡβαϊπιδ, ἃς... ποῖ οὐ ἰῃ {πεῖς σε οι δοϑδΩ} Ὁ] 165, Ὀυΐ ἴῃ μχίναϊς 
δοοίοι 8. 7 ἷ6 ἦν ΝΕΓῪ Ῥγοῦδοϊθ: δηά τὸ Αμοοῖὶα (1 νοι] δά) 
τηοβηῖ ἴο ᾿ΐηϊ ἴο {ἤδη {1} 8ὶ {πεῖν δοςαὶ ἙὨθεγί] 658 οἱρῶϊ τὸ Βηά 
νοοῖ ἰῇ δι 0 ἢ} ἃ ΝΝΑΥ 85 (ἠὲ, δηά ποῖ ἱπ (ἢ ἱπιρυγε δοηρδ οἵ ἰε Ηε8- 
ἬἼἼ6π8. 80 5ῖ. Ἀπιε8, ἰὴ ἃ νΘΓῪ δ᾽ ΠΉΠᾺΓ ρμαβοᾶρο, 5, 18. κακοπάθει 
σις ἐν ὑμῖν προσευχέσθω’ εὐθυμεῖ τις, ψαλλέτω. ὙΠΕΓΕ 15 ἃ δἰ π ΑΓ 
δὐϊηοηϊτίοη οὗ Ργιπαρογαβ, μγεβδοεσνο ὃὑγ Ὠίοροῃ. [(δετῖ. ἴ,. 8., σεσε 
ψὸ ἤδνα ὈοΙἢ {Π6 ὕμνοι δἀη ὠδαὶ: ὠδαῖς χρῆσθαι πρὸς λύραν, ὕμνῳ 
τε Θεῶν, καὶ ἀνδρῶν ἀγαθῶν εὔλογον χάριν ἔχει»- 

1 ἰϑ δίγβησε παῖ Κορμα δηὰ Βοῤεηιῃ. βου! ἰδ πνευματ. ἴο 
6 πιεδηῖ οἵ αἱΐ ἐῆγέε. ΟΓαπιιηδῖῖςα] ργοργο(Υ νν}}} ἢοΐ ρεγηῖ υϑ ἴο 
δρρὶγ ἰξ το τηοΐὰ τη {Π6 ἰαεέ. ΤῸ {})6 ἤγεῖ, ἃ5 σοπϑιδί!ρ οΠεἢγ οὗ 
{πὸ ρα] 5 οὔ δανίά, ἰΐ ννομ!ὰ ποῖ ἤθ πεοοδεασγῃ, ποῦ ἴο {πε ὕμνοι ; 
δίηοα {ἴγ686 ννεῦα, ἀοιυθι]688, ργειῃεἰ αἴοι ργαῖθε5, δηΐ δυο ἱοπα 
νου 6 ΡγΟροΓ ἴο ὃ δβιιῆρ ἴῃ ιτἰηΐδοῃ οΥΓ οἰογ8. Βαϊ (ἢ ἑλίτγά 
Ὀεΐπες διιηςς οΥ γεοϊϊοἱ ὈΥ οπδ μεύβοη [γ [Π6 εαἀϊβοαίΐυη οὔ ἢ τγεϑὶ οὗ 
{6 συπρτοραίοη, 5060} ἃ 408}}1 } 88 15 ἀδῃοίοι ὉΥ͂ πνευματικὸς σουϊὰ 
θα υπηδοθεβαγυ. [{ ΔῪ Ὀς δι }μ0οβοα ἴμᾶϊ ποηα 'νδσεὲ δ᾽ υννϑὰ ἴο εἱ 
ΟΓ Ἰϑοῖϊ[6 {π686 Ὀσ1 δ ο ἢ} 88 μουΞβθδβϑὰ {116 δορὶ ταδὶ χάρισμα ϑεαρί 
ἴο {Πἰ5 ρυγροθδα. ᾿ 
τοῦ 8}} τὶ 88 ὕθεη βαϊά, 'ξ 18 δϑδὺ ἴἰ0 ρογοεῖναο ψνῆδὶ 5 {ἴα 

τηοληΐηρ οὗ ἴῃ 6 μῇγαβα ἐν τῇ καρδίᾳ, αἴ ννῆϊοἢ Κουρρε, Ἀσϑεπα., δηά 
οἵ πεῦ γεοθηΐ (οασ)ῃμδηίΐαῖον5 βίη 6, Γοηἀθυίηρ ἰἴ.: ““ δεούυτῃ ἰβοϊιὰ 
ουρ  αἰίοπα ;᾿ ΟΥ, αἵ Ἰεαϑῖ, ποῖ απίηο, Ὀὰϊ πιονῖρ, νυἱτἢ γΓείεγεηοα ἴὸ 
{16 τῷ νοΐ αἱ 1 Οοτ. 14,15. Βαϊ ἐλέγχεα ἴΠ6 βδθῆϑθ 8 νεσὺ αἀἰβετεηῖ 
(δε6 {πε ποίθ), δῃηὰ ἤεγα (δὶ ἱπιεγργείδιίοη ψουἹὰ τεᾳυΐγα, ποί 
τηοηΐς, Ὀυϊ απίπηο. ΤΠ δη(εηἴβ, πα δοῖπα πηοάθγῃβ (825 Βεζᾷ δηὰ 
οἴει 5) τήρὨγ εχρίδίη ἱΐ, “ οὐδῃ ἐλε ἠεατί, ἀπά ποῖ {πε ἢ} Οηϊγ; 
ἢ τἢς αἰέεπείοπ οΥ 6 πεὶπα," καὶ μὴ ῥεμβομένης τῆς καρδίας (ἴο 
1.86 ἰἢε ννογ8 οὗ (γγεοοσῖ.), δηὰ ποῖ νἱἢ (ἢ 6 Ὠδαγῖ ννδπάθτηρ Ποῖα 
Δ [Π6Γ6. 

[τὐϑῖ ἠοῖ οἠῖὶ ἰο οὔδβογτθ, ποι νΠδιδηδιηρ τυῆδί ϑοπια τοοεαῖς 
Οοπιηοηίδίογα (ἰὴ, 1ἴηδἴ Ὧ0 ἀἰγεοέ δγριιηθηῖ δ Ὀ6 ἀέπος ἄγαν 
88 ἴ0 ἴΠ6 '86 οὗ {πε δα] 8 οὗ Ὀαν) ὦ, οὐ τναῖ διὰ τα] δὰ Ἡγηηηδ, ἰῃ 
Ῥυῦυῆῆο τννογϑῆρ ; βίποθ ἴπ6 Αροϑίίθ ἰβ "ετα ΟἿΪΥ δῃρεδλκίηρ οὗ »γίταίε 
δοοϊείϊεε. 866 ἴῃ6 Ποῖδ ΟἹ νεῖ. 18. μὴ μεθύσκεσθε οἴνῳ. ὙΥεῖ δὴ 
ἐπα ἰγϑοὶ ΟῊ6 ΠΊΔῪ ὃς ἀεαυοε, ΕῸΓ ἴἤΘΓῸ ͵'8 Ὁ γρϑβοῃ ΠΥ ἴδ 6 δδῖηδ 
τουϊΐπα διουϊὰ ηοἱ αν Ὀεεὴ δάορίθα 8150 ἴῃ μηδέϊς ννογϑὴρ ; δηὰ 
ἔτουυ ννῆαί ͵8 8814 ἂἵ 1 Οοσ. 1, 18 ἃ 14., νοΐ ρϑβθ88ρῈ σΟὨΏΟΕΙῚΣ 
Ῥυῦ]ο πουβῃΐρ, [8 866 Π)8 Πρ ὮΥ το 80]6 ; δηά ἴϊ 'β ρἰδεοὰ 
ἃ ἀουδῖ ὈΥ 8 ρμαδβαρδ οἵ Τ}εσῖ δ ΑΡΟἹΪ., εἰϊοὰ ὈὉγ Οτγοῖ. : ὕἱὲ φυΐϑηυς 
ἀδ ϑεγίριυγβ δδηοιῖθ, νοὶ ἀ6 μγόρτγίο ἱῃρεηίο, ροῖϊοδὶ, ρσονοοδίυγ ἰὰ 
τησαΐϊυτη Ὦδο σοδηθῖο, τ ἤοτα ἴπ6 ὅδογ. βογῖρῖ. μηυϑὶ τγεδῃ [ἢ ῬΒΆΙ 8 

----ὦὁἅὅἔοἃὃὅΨ5«ὕϑὕϑ Πρ; ..--.-----ς-.τς--“΄οπῬ.6ΔὦῈ5Β».,͵,χ.ᾷᾷ ττἷἝἷ.ς-.ὄ...΄΄ὖΦΚ0ἃιΕ8νυὦΦ.....- 

. Ν' Τ6 δυδγεοῖβ νγεγα ὈΓΟΌΔΟΪ τότε αἰνεγείθοά ἤδη {πόθ οὔ [86 
ψαλμοὶ ἀηὰ ὕμνοι, δἀη οοπίαϊηοα Ὡοῖ ΟὨΪΥ {π6 ῥὑγαΐβοα οὗ Οοὐ, δεῖ 
(88. Ζδηονι. (μ᾽ 8) ἐχβογίδιίοῃϑ, ἀοοϊχίηον, ργορἢεοῖεβ, δηὰ, ἱπόεοά, 
4}} τεἰϊ χίοιδ δι} 0)εοῖβ νυ ῃδίζοσνεῦ, 
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οἵ πῤνύης δὰ ἴ8Ὸ υσσὰδ “" ἀδ ργορείο ἱμρϑηΐο᾽ ᾿ιᾶνθ᾽ σοΐδυβξωοα ἰο 
[0 δαί. 

Βγ τῷ Κυρίῳ ΤτΑλῦ ὃε τηοϑηΐ Θοά, οὐ ταίποσ (88 πηοϑί Οοτητηδηΐα- 
ἴογϑ {Π|Κ) Οὐγίρέ: δηὰ (ἢ 18 'δ δι γοῃ ΡἾΥ οοηβγιηεὰ ὈΥ {π6 ρβεδαρε οὗ 
ῬΉῺΥ δὔονε εἰἰεὰ. ΤΠ νοσϑίοη, ονγενορ, οὗ Οχοί,, δηὰ ἴῃ τεοδηξζ 
Οοιημπιεηίδίοτβ, “" ἴῃ δοπογεῖῃ ΟἾσίϑι," θ᾽ ΘΟΆΓΟΕΪΥ δἰ ρηϊβοδηΐς 
ἐβοῦρῃ. ψαδρί5 (ὉΥ ἃ τηδηϊξεδί ρεσνογθίοῃ) γϑηάεσθ ““ ἀβ Βουχίηΐ 
Ῥιοουΐο." 

40. εὐχαριστοῦντες πάντοτε ὑπὲρ πάντων. [ἰ 1δ 
ΒΙΓΔΏρΕ (Πδι τηοϑί τοσοθηΐ (οιημπηθοηίδίοῦβ 5ῃοι]ἃ [Δ Κ6 
(ἴα ραγίϊοῖρὶα ἤοσγα [ὉΓ ἃ ἤηϊ6 γογὺ, ᾳ. ἀ. ““Β6 8581- 
ἀυουϑ ἰῃ τοίυγηϊηρ (ἤδη 8, Κο. Νο βυοίοης 8(- 

- τορηίοη Π85 Ὀ6Θη ῥδια ἴο [8 σοῃηθοίίοῃ δηά βςορο οὗ 
(ἢ 6886 ψοΓα8, ψὨ]οἢ, 85 Ὀοίηρ οἰοβεὶν ἀπιθα νι ἢ {ἢ 6. 
Ρτγθοθάϊηρ, ἃγα τηθδηΐ (0 βιρρεοϑοῖ ψ δὶ βῆου ἰ ἔὈγηὶ 
{16 φμδ)θοί, οὐ σἢ]οΕ δυδ]εοί, οὗ [1686 Ηγπληβ δπᾶ 
ΒΑογοα Ῥοσπηδβ, Ὠδιηοἶγ, τοϊυσηϊηρ (οὐ {Π 88 ἔον αἱΪ 
(Ὠΐηρθ. ὙΏΠΌΥ ἢδ8 Θχργοββοα ἢ ἔογςδ: οὗ {6 
πάντων ἴῃ18 : “[ῸΓ [19 ΒρΑΓΙΩΡ τη 6ΓΟ168, 8. 108, 8,4... 
ἢ8 ργθνθηξηρ πγογοὶββ, ΕΡΗ. 1, 4. ΤΙϊ. 1, 2., ἢ}18 ἀ15- 
ἰησυ βηϊηρ Δηα ΡΘΟυΪ ΑΓ πηογοῖο8, Ηθῦ. 9, 16., ἴογ 
ἢ18 ΘΟΠΙΠΊΟΏ ΤΊΘΓΟΪ68 δηα Ὀδηθῆϊςβ ἀδιγ Ἀεαβίονοά 
ὮΡΟΏ 115, 88 6 }} 85 ἢ18 ΘΧΙΓΔΟΓΟΙΠΔΙῪ ἰΑνΟΙΓΒ ; ῸΓ 

ἢ τ, Γοίθ8, (ο "6 ἙοΟἰο τγαίθα ὈΥ̓ δῃηηϊαὶ. ἔθβε ιν 5, 
χοΐ. 19, 14, 17 ὃς Φ4. Του. 928, 21., ἴογ ἐῃ8 τῃηογοΐθβ 

Ἅ6 ΠΟΡΘ ἔογ, 1 Ρεί. ., 8 ἃ 4., [ῸΓ δἄάάνοιϑθ ἃ8 Μ6]}] ἃ8 
ῬΓόβρογοι!8 δνυθηΐβ, δ᾽] ββϑίηρ πἰπὶ τοἦο ἀοέδ ἐΐμδ ξἶϑε 
[4 τυαγηΐηρ, ῬΒ. 10, 7.; ἐδεόνρα εὐ ἴον βρ᾽ γιζυδὶ 0]689- 
ἱηρβ." ΑὮ οχροβιοη ἰῃ ψθοὴ ἢ6 ψὰ8, 1 ἢηά, 
τουοῖ ἰπἀονθίοά ἰο 5 πιϑι14] συ!468, ἰΠ6 Οατοοκ Οοα- 
τηθηίδίοιβ. ὅδο ΟἾγυγβ. δηὰ ΤΠθορῆνϊ. : πάντοτε οὐ 
γὰρ ἐν ἀνέσει μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐν λύπαις, καὶ οὐχ ὑπὲρ 
τῶν ἀγαθῶν μόνον, ἀλλὰ καὶ τῶν λυπηρῶν, καὶ ὧν ἴσμεν 
καὶ ὧν οὐκ ἴσμεν καὶ γὰρ διὰ πάντων εὐεργετούμεθα, κἂν 
ἀγνόωμεν. Ἰλοάάγ. ορβεῦνεβ παῖ Ὧτγ. Βαῖτον ρῖνοβ 
ΘΠΟΙΠΟΣ ἱπηρογίϑηξ δηἀ ποῦὶθ βΒ6Ώ86, ὨδιΊΘΙΥ, “ 4]} 

5018." Απάὰ δ6 Τοιηδγκβ (πδὲ {ἢ18 18 Πιηίοα δὲ 
1ὴ [ἢΠ6 ΘΧΟΘΙΪθηΐς ἴογπι οὗ ρϑηογαὶ ἐπα κερίνιηρ ἴῃ 
6 ἘΠρΊ ΒΗ Ἰἰυγρσγ. [υδὲ δἀά {δα {Π18 1ΓΘΓΡΓΟ. 
[αιοη πδᾶ Βδθη, θεΐογα Ὦγ. Βαγγονσ, ργορουηάαεά ὈΥ͂ 
Οε)οίαῃ, ΠᾶΥ. ἐνθῃ Τμοοάογτεί. Ἡδηοβ ᾿ξ γγχὰ5 τη- 

᾿ 2τ ὦ 
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ἀοιδίοαϊγ ϑυρροτγίε Ὀγ δοπηά οἵ {ππ6 δηζιθως Ἐδίϊδιε, 
οὔ Ψῇο56 δι {Π οΣΥ, 10 58ηοι1 4 566, (Π6 Ιδαγπδα δηὲὶ 
νϑηογαῦϊα δαϊποῖβ οὗ οὐνὐ Γἰϊυσρυ (ἃ 1ξυγρῪ ψμςἢ 
δὰ5 ντιης ργδ[δ65 ἔγοιῃ (Π6 του οὗὨ ἀἰββθης 1166} 
νεηϊυγοα ἰο ἰηϊγοάιτιοεα 11. [Ὁ τηΔΥ ςογίαιηϊΥ ὕ8 ἐη- 
οἰμδά νἰϊῃ τη 6 οἱπδν ἀΠἃ πηοῦδ δεμόραϊ 56η568. 

20. ἐν ὀνόματι τοῦ κυρίου ἡμκῶν . Χ. Αἱ ἢ εϑὸ 
ψΟΓΠ]8 1Π6 τασθηὶ ομηηδίαίοτα 90] 6. Κσρρε 
Εχρ δίῃ, "" ἔγουι [ἢ 6 δι Ποῦ οὗ ΟὨγδὲ "ἢ Ἀσβομμ., 
“« δοοσογης 10 π6΄ ἘΠΠὶ οἵ (ΟὨγίδι.᾽" Βυῖ {59 
δίγδηροὶγ ἰονογίης  τ6 9686, δηά σνεγοοξιηρ ἐπε 
τεεα αίονῳ οὔβεε οἵ Ογῖϑὲι. Νοῖ δο δα δηιίθωιϊ, δηά 
(ἢ6 φαγδγ δηΐ ογὔποίοχ τηοήθγῃ (οπιπιοπίδίογϑα. 
ΤΙιὰ5 Τδοορ γ]. : ὀνομάϑοντα; καὶ τὸν Κύριον ᾿[ησοῦν. 
καὶ συμπαραλαμβάνοντες αὐτὸν, ὡς μεσίτην ὄνται καὶ τών 
ἀγαθῶν καὶ αὐτῆς τῆς εὐχαριστίας. ὅ6ε6 Ααἷἰδο Ο(ἤγγε. 
δηῇ Ὠοσατ. 
,, ΦἾ, ὑχοτασσόμεναι ἀλλήλοις ἐν φάβῳ Θεοῦ. ΑἸπιοϑὲ 
4}} τηοήδέη (σιηιμηφδίαίοτγα βεραγοὶθ {{π|8 οἶδεθ ἔγοιι 
(6 ῬΠΡΕΟΙΠΝ; 8η6ὦ τὨκ. (παὶ Βογα σοηηεπος δά- 
πο ἶθη8 αἵ ἀΔησίπαγ Κίη, Ὠδιηοΐγ, γεβρθοιηρ 5πό- 
ογαϊπαίξοη, Ὠαϊαξαὶ, οἷν], δηα ἐσεϊοεἰφϑισαὶ.. 11 (Ὠϊς 
Ῥε {πΠ6 οαδθ0, ἰδε ὑποξασσύμεονοι τηῦδὲ Ὁ6 (ΚΕ ὃ ἃ 
το ρί6 ἔτ. ἃ. νοι ἐπ (π6 ἐπιβεγαΐθε; Μῃϊαῆ (65 1 

ἀμὸν ρμοίογτε οὔδοσνε) (5 δοίην ἢπὲ Παγϑῆ. 1 δ8πὶ 
πο 64 ἰσ {πἸὴΚ (πδὲ εἰ δήζοηΐ (ὑσαξπχεπίδίοτα 
ὙΕ͵Β πΊοεα ἰἢ εἶτα εἰσῆῖ, ψηο, ζΟ]ον Ὡρ; ἔδε σσωποχίου 
μοϊηίο οὔΐ Όγ ἴΠ6 χταβμηπιδί68} σουσίτισιίθη, (δὲ 
{Πϊ6 οἴαυδα ψπἢ (Π6 ργεοθήϊησ. Απὰ 20 αίαθ]υς. 
ΨΏΟΥ ἀο Βαΐ, ονσνθγ, βέῆον ἀσιὺ {{Ἰ ψνοτεὶα σρρέφ. 
ΗΓ 1 διυὲ ποῖ ιπἰβίδκοη, {πον τὸ θοδι ἰο δᾶναὲΐ ἰσ 
ἰδδι Κὶπά οἵ ουδονγδὲηαέϊοπ, τι ον δὲ οχ δὲ ἰθ ὄνϑη 
»Γυαίε δοοὶοέξοι πὰ ἐς μεείογιδηοο οὗ το ρτουβ ϑχόγα 
εἶ5ε8, ἃ8 ψῸ}} ας ἰη μμδέϊο αδοοιαδέϊεα, [τὰ ὈσῚΒ εῶϑοέ. 
{πογὸ τὐὰδὲ ἈΝ ΒΟΒΣ6 ἰο αἰγοοὶ δα δα. ἐἢα 686), ππά 
Οἰἢ 619 ἰο ἔΌΠονν ὑμεῖ συϊάδποε ; ἐβρϑαλδ! ! ν᾽ ποῦ 
186 ρθουν οἰγσυηϑίδησο πη πιο ἔλα ΕΟ γβξίμης. 
ψοτ ἐδοη μἰδοσά, βοῦδε οἱ πἢηθπιὶ, ἰδεζα 14 γεδϑοῦ 10. 
υμϑΐηκ, σπ]ογοά -ἰπς χαρίσματα οἵ ἴα ΗοΪγ δρετίε 
Ἔδοβο, ἴον ᾿πβύδθεξ, δο τϑοοι δα οἐ ϑιιης. ἴῃς ὠδαὶ, 
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πνευμᾳτικα), ἴηὴ [ἢ)6 Θχοιοί89 Οὗ ψὨϊοἢ οἱ Πα δάπιο- 
πἰίοη ὑποτάσσεσθαι ἀλλήλοις νγ)ὰ8 ηοΐ (ἢ 1688 γτααὰ]- 
δῖα, Τὴθ Αροβίϊθ οἰβαυγῆθγθ ογάθγβ, (δὶ ἃ5 1η [ἢ 6 
6889 οὗ [086 ΨΠΟ βροῖα ἱπ ὑπΚηον ἢ ἐοηριθα, ΟὨΪΥ, 
ΝΟ ΟΡ ἴῆγδ6 βἤοι α βρθακ, δηὰ [ἢδὺ ὈῪ (υγη8, 80 1. 
[ηδὲ οὔ [Π6 ρνορβδέβ, ον ἱννο ογ [ἢγθϑ 5δῃου]ὰ βρβὰξκ 
(Ὀγ ἰυγ8), δὰ 16 οἵδ ὺ8 818 ὈῪ δηά Ἰυάρθ. Απὰ 
Ἠθ ἀϊτγοοῖβ (δὶ 1 δὴν τπίηρ Β6 βυζάθηυ γεν] θά το 
ΟἿΘ οὗ (9 οἴδοτβ ἐπδὺ 81 Ὀγ, ἐὴθ γβϑὲ 8ἢ4}} οἱ] ἢ 18 
ἀδιθε, ἴο: ρΡυδνοηΐ σοῃιϑ6ὁ 5: (Ὁ (6 δι 45) ““ {86 
Ρἰγ 5 οὐ τἢς Ῥγορῇθεβ δὰ βιιδ]θςΐ ἰο ἴη6 Ῥστορῇοίβ :" 

ΨὨΐοἢ,, 85 δἰ τηοϑί 4}} ἔβεθηΐῖ (οπηιηθηίϑίουβ ἃγὸ ἀρτοοᾶ 
(απά, διηοῆρ {Π6’᾽ τεβί, Βρ. Μιαπ]θίοπ), 51:0 }}}}Εἔᾳ,ἔεὄ 5 {παῖ΄ 
{δο8α ψίβο δῖα ἀΐγθοῖΥ ᾿ηϑρίγοαά δγὸ θουηΐ, δὲ 4}} 
ΡΙΌΟΡΟΓ 86 880ῃ8, ἰο ρίνα ΜΑΥ ἴὸ οἵ οῦβ Ψῆο παν ὕδθθῃ 
αἰἤοά νι τὴ0 βαῖηθ :ηϑριγαϊίοη, Βυΐ 815 Βοιῇ 
ΡΟΟΌΪΓΟΒ ΔΠ4 βιιρροβοβ μδογαϊηποξοι ἐο ἃ Ροῖυον νοι 
ΒῺ 9 “ὮθΓγΟ, 8Πα ἰο 6 οδοψεά (45 16 ΑΡροβί!α 8143} 
ἐπ ἐδ ἥεαντ Εἰ Θοά; ΜΠ ΟΝ ΘΧΡρΊθϑϑίοη ἀοο8 ποῖ 
ΘΙ ΔὨ ν, 838 ΟΡΡΘ δχρ δίῃ ἰΐ, “4 νΠἢ ἃ ῥοῦ πηπα," 
Βυϊ κ΄ τὴ τονϑεθηῖ ορϑάϊΐθηςθ ἴο {86 Ψ1}} οὐ τηαι Οοά 
ψῆο παίῃ τεηάογοὰ [6 ϑυθοσγα! δι] οη ΠΕσαβϑαγΥ. ἢ 
Ήδετγο, ἰδδη,. (Π6 ργεσαερί ὑποτάσσεσδε ἀλλήλοις ἰ8 
μηθδηϊ ἴο που] παῖς [86 ὌΥδΡ δῃά βϑυθογαϊηδίοη σῇ] 
φῃΐοὶν ανθα {8686 ργίναίθ γαϊρίθυϑ Ἔχ ογοῖβθ8 βῃουϊά 
δε ποηάαμοεῖοα,᾿ “-“-- 
ἐν 2, αἱ γυναῖκες, τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν ὑποτασσέσθε. 
ΠΟ. πιοηθοη οἵ δοοἰοϑιαβιοαὶ ϑυ δ ογά παιΐοη ὑγῖηρ5 
το Αροβεὶς ἰο Ἰηϊγοάιϊοθ ἔθ β08)6 ες: οὗ οἷν} βυθοτ- 
ἀϊπναϊϊ, Ὀοῖῃ. παίυγαὶ! δῆ βοεῖα!, ἰορσεῖθοῦ ντῆ 
16 τοϊαῖῖνα ἀυτ68. Δηά οὗ 6δοὴ οὐ [ἢ 686 ἢ6 ἰγααΐβ 
1. δεῖν ὉΣΩ ΘΓ." ᾿ ᾿ 

" Να Ἰθοάάγ. {ΠῚ Κ8 ἣὰ τῖρσῃς (ΠπῸ6 γαῖ δεν οἤοοθα ἴο ἰηβἶδῖ ΟἹ (686, 82. 
δΌΓΩΘ ὙΓΕΙῈ ΓΕΔΟῪ ἴο ἱπγηαρίης ἴπδὶ ΟἸ γίϑ[ Δ σοηνογῖβ ϑ τς γα] θαβοα 
ἔγότη δὴν Ἀπ ΠΕΓ ΟὈ αἰ! ἢ 8 ἴο ἢ 86 ννῇο 8[}}} εοριἰπιιδα ἴη ἃ βίδίβ. 
ΟΥ̓ πεδιίδεη βιη, 8η4 πιὶρἢϊ οοηβίἀον τηΔ χαϊιϊοο 8 ἀἰδβοϊνεὰ Ὀείνγεεη, 
ἤθεα. (ΟὈπραγε 1 (ον. 7, 10---24. απὰ 1 Τίπι. 6, 1 ἃ 2.) ΤΌςε͵ 
ΑΡροβίϊα πετεΐοτα ῃγθβ868 ἰϊ ὕὑροὴ ἴπετῃ, ἰη Ὑν παΐονοσ δἴδι Ιο (ΠΟΥ 
φῦ μἱδοεά, ἴο δῆῃσνν ἃ ἀυ τόμεγα ἴο τείαι ἕυε ἀμέϊεδ, Δῃα ἴο Γαι ηθῃ1- 
Ὀδτ ἐπδὶ ΟΝ τ σιΐδη ργίνηεζες ἀἰὰ ὈΥ πο τρθδηβ σχοϊυάθ ἵβετὰ ἔσο ἐἢ 
ἀυἱίεϑ τεδυ εἶηρ᾽ ἔγομ παέαγαί δῃι οἱοὶἑ γοϊαἰϊοη9 οὗ [1ἴδ, θαϊ γαῖ ον ἀϊά 
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Ιη (Π6 ρἢγαβϑθοϊορῪ {Π6 γα 18 ποιμΐηρ {π4ὶ ΓΟΑΌΪΓΟΒ 
ποίίοο, ἐχοθρί (μαι ἰδίοις ἢ88 0 ΠΟΤῈ ἔογοθ (πδῃ (ἢ 6 
φγοποη νουϊὰ, ἴον ψ ποῦ, ἤοψονοσ, (ἢ 6 ἀγί1916 εὶρεέ 
βίδηθ. Τῇ Κορρα οχρ δἱηβ ἰζ 88 ρυϊ ἴον ὑμετέροις. 
Απά8ο ἰἴ ἰ5 υδοά ἴῃ (οἶοββ. 8,18. ΤΠῖ5 υ86 οὗὨ ἰδίος 
18 ἢοΐῖ ἕουηά ἱπ (6 ΟἸαββίςδὶ νυγίογβ ((Βουρἢ 11 δέον 
ἴο αν ρῥἷδοα 'η Ροΐγθη. 676. ἕκαστος τῶν σταθμούχων 
τὸν ἴδιον ἐπίσταθμον---καταμεθύσας ἀπέκτεινε), ψἢο 6ἴ]- 
Ὀίου, ἰηβίθδά οὗἉ 1ἴ, 8 ργοπομη; ἃ8 Ευγρ. ΑἸςο. 85. 
ἀρίστη δόξασα γυνὴ Πόσιν εἷς αὐτῆς γεγενῆσθαι. 

. ΤΙ|ἷ8 οροάϊδηςο, (Π68 Αροβίϊα Πιῃΐβ, 18 ποΐ ἴο Ὀ6 
8} 6, Ὀυΐ δοσομῃιρδηϊθα ψ ἢ αῇδοιοηδίθ γοβρθεοῖ, 
δηά νο]ίδγυ, αἷς τῷ Κυρίῳ, 1. 6. 85 1 τοπάοτγοά ἴο 
186 1ογᾷ. 80. ἴῃ ἔπ ραγαιοἱ ρβββαρβ οὐ (οἱοββ. 8, 
428.. ““ ψὨδίσθνου γα (5ογν8}}8) 40, ἀο 11 ὨΘΑΓΕΪΥ, 88 10 
{Π6 Ι,ογά, δᾶ ποί ἴο τηρη.᾿ (ὅθε ατοῖ.) Κορρο, 
Ὠονονοῦ, βοόβοηη., δηά Μδοκη., (ΠῚ ηΚ ἢ οἶθαγ, ἔγοῦ 
δὶ [0]]ονγ5, [πὲ [Π6 8686 Π6ΓΘ ἰ8Β: ““ Β6 Β})6οΐ ἴο 
γΟῸΓ ΒυβΌϑη 8 1η {{Π|6 8816 ΠἸ]ΔΏΠΟΙ 88 γ6 8Γ6 βυδ)]θοΐ 
ἴο (86 [οτα;, 1. 6. 885 Μδοίῃ. Ὄχρί ἰδ, “Ἅ 1 8}} εἰν! 
ΔΙ͂ΔΙΓα [6 ΠυΒΌδηα βίδηα8 ἴῃ (ἢ 6 84πγ6 τγοϊδίίοῃ ἴῸ ἢ.]8 
ΨἸς 48 (ἢ γῖϑὲ ἀοθβ ἴο ἢΐ8 Ομυτγοῃ." ὙὍΠα παίυγα οὗ 
({|5 8:1 γ] Ὑ ἢ 6 Τρ ΠΙΟΙΒ]γ 1ΠΠ γα 68. 

28. ὅτι ὁ ἀνήρ ἐστι κεφαλὴ τῆς γυναικὸς, αἷς καὶ ὁ 
Χριστὸς, Χο. [{ 8 ἤθγθ γοιῃαγκοα, Υ Οτοί., (δὲ 
{Π6 Ὠυβρδηά ἢὰ8 ἀοπη] ἢ ον Γ (Π6 ψ]8 θοῖἢ ὈΥ (ἢ6 
Ιαῦν οὗ παΐυγο δῃα παίίοῃβ. Απά {11 ἰδατηθὰ (οπ)- 
τηθηΐδίοῦ πλδΙ πί8 [8 {}}18 ροβιτ0η ΕΥ̓ ἱΠΊΓΘ ΠΟ ἢ ἢ! πὶ- 
861 ἀθορ 1ἢ ΟἸἰδβϑι δὶ ἀϊοὶβ, ψ τ οη6 οὐὗἁ ν ΙΟἢ πὰ 
λιν τοδάθιβ (1 σις ΔῺΥ δυο 1 δὴ ἢοῃουγοα) ν}}} 

δηΐογοο (ἢ ΟὈ  ϑΙ 10 (ΠΟῪ γΈσα ὑπάθυ (0 Οὔθεσνα (ἤθη. Ηδ δἷϑὸ 
λυἀϊοεϊουδῖγ οὔδεγνεα, {πδὶ (8 Αροβι]ο, ἰπ ἰγεδίὶηρ οὗ ἴπ6 γεϊαῖῖϊνα ἀὰ- 
(ἰε8. (85 ἰη (ο]. 8, 18 8644.}), Ὀεχίπβ νυ ἱἢ (Π6 ἰοννοῦ γοϊδίϊοηβ, δὶ 
ἰδεη ργοοθθᾶβ ἴὸ {86 μἰρῆδν; πὰ {15 ργο Δ Ϊν Ὀεσϑυβα 86 ἀ1168 
οὗἨ ᾿πίδυ!οὐϑ ΔΓ ΘΟΙΏΙΏΟΗΪΝ τηοδῖ δρί (0 ὃς οὈ]εοίοά ἴο, 85 νι δῖ 8Γδ 
πουρῆ τοὶ αἰ ΠουΪϊ ἴο Ὀ6 σομρ] εὰ νυῖιἢ ; δυνά γυῆθγα ἴῃθ56 8γὰ 
νῈ}] δὰ ἔδι}}ν ρεγξοστηεά, Πα οογγεβροηάθπὶ ἀμπεϊε8 οὗ ΒΡ ΙΟΓΒ 
νυν} Ὀ6 ΠΊΟΓΕ ἰϊγ δἰἰε δα ἴω, δηὰ πιοτα εβδοί Εν δεοιγθά, 

5. Οὐ ἴδε ἀυγ ἴῃ 4ιυεδιίοη 1 ννου]ὰ οοτηρατε Εατὶρ. ἀρ. ἔγαρ. 
]. πᾶσα γὰρ δούλη πέφυκεν ἀνδρὸς ἡ σώφρων γυνὴ, Ἢ δὲ μὴ σώφρων 
ἀνοίᾳ τὸν ξυνὸν ὑπερφρονεῖ. 
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δὲ σοηίθῃξ. Μοηδηάοσ ῥ. 944. Τὰ δευτερεῖα τὴν γυ- 
γαῖκα δεῖ λέγειν, Τὴν δ᾽ ἡγεμονίαν τῶν ὅλων ἄνδ᾽ ἔχειν, 
τοῦ ᾿ηὯὺ θ6 ΕἸ ρ ἰ5ῃ6α : “[,ὐ τηὴ6 νδ ρ}έαν ἐδε 
δεοοπα βαάίθ, οὐ δἱηρ ἐΐθ ᾿πᾶθὺ ρατέ; Ὀὰϊ Ἰδὲ {6 
ΠυϑὈδης ἰὴ 4]] [Πϊηρβ ἔα Κα (6 1644 "Ὁ 1 ποπάογ (ἢ 6 
Ιδαγηθᾶ (οιωιηοηίδίον αἰ ποΐ (ΠϊηΚ οὗ Επὺ Ρ. (Εα!ρ. 
ταρ. 2. πᾶσα γὰρ ἀνδρὸς κακίων ἄλοχος, κἀν ὁ κακιστὸς 
Τήμῃη τὴν εὐδοκιμοῦσαν, ννῆϊο!) ρο658 Ὀθυοηά δὴν τπϊπρ' 

ἤδνθ βθε), {πουρῇ 1 σαῇ δχοϊίθ ὯῸ ΒΌΓΡΓΙΒ6, 885 
οοιῃΐηρ ἔγοηι ἐδθ τυοηιαπ- πον " ! 

23, καὶ αὐτὸς ἐστι σωτὴρ τοὺ σώματος. ΤῊΪ8 τὴᾶν 
Ὀ6 γοπάογοά, “" Αηὰ δο (ἰ. 6. (ἢ γί8ι) [Ὁ 15 ψῆο ἰ8 (ἢ6 
ΒΆΝΙΟΌΓ 8Πη6ἃ ρῥγϑβϑεῦνεσ οὗ (ἢ6 Ὀούυ, ῃδιηοὶν, {6 
Ομυγοῇ ;ἢ" Ὀγ Ψ ΠΟ ἰδ 15 μἰηΐ6 4, “ 8ο οὔρῇς (Π6 ἢ.8- 
βδηά ἴο 6 {᾿Ἰ|6 84ε-ρυαγή, ἀοίδηα δ, Δη ἃ ῬΎΘΒΕΓν ΟΣ 
οὐ τῃ68 ΠῚ 

24.,, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἡ ἐκκλησία---πανλὶ. Τῆα ἀλλὰ 158 
Ὠοῖ (48 Κορρθ ψοι]ὰ ἤν 11) ἃ τῇογα ραγίίοϊα οὗ 
ἰγδηϑοη, Ὀιυὲ 8] Ὴ ῆθ8 ποῦ, ΟΥ ηιογεουοῦ. δῖ: Ἡ. 
Τοοϊα ἔπι Πτ. υηήογ {86 ρατίϊο! 8 δέ. ΤΠ ἐν παντὶ 

τηυϑῖ, οὗ σοιγβο, θ6 υῃάογβίοοα ψ.} [ῃ6 γοβεγὶ σἰο ἢ 
οὗ Ἔν ἜΎῪ {πίηρ δὲ 4}} ἰαννίῃ], ρου τε Ὀγν (ἢ 6 1Δνν8 
οὗ (Ζοὰ οὗ τδῃ, δῃά Ἴοηῃϑίβίθης ψι{}}) {π6 ἀπε165 οὗ 
([ἢδπὶ Ὀοίἢ, 48 (τ βείδη8. Το ΔΡροβίϊα 15 ἤθσο (88 
ΤΠΘΟΡὮΥ]. οὔβογν68) βρεδκίηρ οὗ Οἠγίσίίαη Ἀυθθδηί8. 

Ἔ Ηετγε 1 οσαπηοῖ δυῖ οὔδεῦνα οὐ [ἢ ἰογτηϑ ἰῃ πα Οτεοῖς δηὰ [Διΐη 
ἰδήρυαρεδ, ἀνὴρ Δηἀ οἱγ, ὨεῚ ΠΕΡ οὗὁἨἁ νν ΠΟ ἰδ ΤΟΙῪ δἰ σηἰβοκίίνο, δηΠ 
ἴῃ ὈοΙἢ (Πα Δρρὶ!οδιΐοη ϑεθπιβ ἀεγίνεα ἴγοιῃ {πὸ Ηεῦ. ὥΝ, ἃ πα; 
᾿μβουρἢ {παῖ Ιαπριιδρα ἢ88 ΔΩ ΠΕΡ ἰδγ ἴ0 ΟΧρΡΓ 58 ἀμδδαπώ, ΠΔΙΏΕΪΥ, 
ὉγᾺ, νυ Ὠ οἢ δ ρΏΪβε8 πιαξίεγ. 80 ἴ{πε Οθγγλδῃ εἰμ: εσείδετ, ἃ φῆ πιαη. 
ΤηῈ Οεγῶδη ροΐβεγ, ΑΠρΡ]. εοἱΐο, ῬΓΟΌΔΌΪ δἰβη  ῆε8 τὸ Ὠϊοτὰ ἤδη 
ὡοηιαη, κατ᾽ ἐξοχὴν, 16 16 Οτεεκ γυνὴ ; ΟΥ̓ ΡΕΓΠΒΡ8 ᾿ΐ ΘΟμη68 ἴγουῦλ 
τρεΐδεη, ἴο μπὶέ6, οοη)οὶη, ᾿ἰκα 16 [,Δτἱῃ πιατὶ δι Δ πιατία, 1 ἸκΏΟΥ 
ὯΟ ἴΘΓΏΣ ἴῃ 8ὴγ ἰδηριιδρα (δὲ 18 80 εὐ τὐβ τοῖν ὁγ 80 εχργεϑδῖνα οὔ ἢ 9 
ἀμέϊεε Δηποχοα ἴο ἰῃδῖ δίαία 88 ΟἹ ἠἡμεδαπά, ἱ. 6. [6 ἦουδε δαπά, οΣ 
Ὀθοηὰ οὗ {}ι6 ἔΔτη ]ν. 
1 [ἢ νυροῖι νίενν πὸ ἰαηχυδρο (45 1 πᾶν δὲ οὐδεγνεὰ) 18 80 ννε]] 

Ῥτονυϊάθα, δ ουὖν οἴνῃ, νυν ἢ 4 ἴσῃ ἴο ἀδείβῃθία (16 γεϊδίΐοη, νυν ἢ 
ἦθ ὈΦΔΌ  Πγ (ουοπεὰ οὐ ὈΥ͂ ἴα ΒΘΏΘΚδρεδγα οὗ ἰμ6 Ογεοίΐδη Ὠγϑιηδς 
ιἰδίβ, ἰὴ ἰδ βυυϊης Αἰδιηδιηθοη 869., ὙὙΏοΓα ΟἸγἰδοοδῖγα οδ] 8 

ἸΏΠΟῚ ἄνδρα---τῶν σταθμῶν κώνα;; Σωτῆρα ναὸς, πρότονον 
ὑψηλῆς στέγης στύλον ποδήρη. ό : 
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οηἶΐγ, ποῖ Ἠρδίπθῃ θη688; ἴογ ἃ (ἠυιϑέδαπ νἱία σουϊὰ 
ποῖ 6 ἐχρθοίθά (α δον ἰοῦ ορβάϊθηςα ὈΥ ἔογβακίηρ 
Ὦδγ γε ρίοη. 

425. οἱ ἄνδρες---αὐτῆς. Τῇ ΑροΞε8 μά, ἴῃ {ἢ 45. 
γοΓβ6, ἢϊηϊοα δὲ (8 ἀφίεπος ἯΙ φγοέοοίξίοπ ἰταρ]οὰ 
ἴῃ (6 δι ΠπογὙ σὰ ψπϊοῖ (6 πυβυδηα ᾿ψΜ85 ναβίθα 
ονοῦ ἰδ ψθ. Ηδ ον διγίμογ υη 048 Π!Β τηρϑηϊηρ 
ὈΥ τ ἐοννα δη]οϊηΐηρ {Π6 Ἔχϑγοῖβα οὐ ἐουο, αβεεέξϊοη, 
δῃηᾶ ζἰπάμποϑο τον αγὰβ ἢ 6 ψ] ; δηά (48 ἴῃ {Π6 ἔΌΓΔΟΓ; 
6886), ἢ6 1] ϑέγαϊο8 (ἢ18 ἔγσγοπι {ἢ6 τγοϊαϊίοη τῇ ψ ῃϊο ἢ 
ΟΒεῖδί ϑίροά τονγαγάβ (ῃ6. Ουτοῖ ; 8ἴπς6, ἴῃ ἃ πγγ8- 
[ἰς4] βοθῃξδα, Ηα 85 σοπβίἀογρα 88 {{|6 βροιιβα οὗ {ῃ68 
Οδυτοῖ. ᾿ ᾿ 
ΤΠ ἔοσοα οὔ γίῖοὶο (νι οἢ 18 Ποῦ ηοΐ διἰθηἀϑά 

ἴο ὈΥ τἴ6 (οτηπιοηίδίογβ) τὩΔΥῪ Ἐ6 ΕΧΡργεβϑεά ὑγ (6 
ΡΘΙβϑοηδὶ ρΡγοῃοῦῃ, ““ Υα Πιι8 818 ἰονα,᾽ ἅς. 'Ἑαυτών, 
ΨΠΙΟ 18 ΠΘΣΘ 10] 0ἸΟ] ΟΙ 5]Υ τηδάθ θιηρἤδίϊς ΌὈΥ 5006 
(ὐοιημπηθηΐδίοζβ ἢ. Μδοκη.), ογοὶν βίδη 8 ἔοσ ὑμῶν: 
οἢ ΨὨοἢ Ιἀΐοαι 8686 Ῥοῦβ. οἡ Χεηορῆ. ΑἼΔΡ., δπὰ 
ΘοΟΙρᾶΓΘ 2 (ογ. 7, 11. 8η4 1 7]1655. 2, 8. 

ΤὨϊ81ονα (48 ζοβθῆπι. ΟΌΒΟΓν68) σΟΌΊΡΓΙ868 ΘΝΘΓΥ͂ 
Κιηὰ ὉΓ φαγϑ ἴον ἴΠ6 βαίδίγυ δῃὰ ψοϊΐγο οὔ (6 νἱΐδ ; 
᾿δῃά, ᾿Ώ {Π6 οὯ886 οὗ ( γιϑί, 48 γθβρθοίβ [ῃ6 Οδυγοῆ. 
7, βοννανογ, πη ρογίβ βοηθοί ηρ᾽ ΠΟΘ, ὨΔΌΙΘΙΥ, 8η αἹΣ 
͵7δοἰϊοπαξθ ἀοπιδαηοιῦ", ἃ ἃ τλαρηδηϊΠ]Ο 5 ΝΠ πτὸ 

, ἴο {δ6 [τ {168 οὗὨ {π6 θά γ 'δαχ. δὸ ὙΠοορῆνὶ. : 
οὕτω καὶ αὐτὸς κἀν ἀποστρεφομένην ἴδης καὶ θρυπτομένην, 
τῇ πολλῇ ἀγάπῃ καὶ τῇ προνοίᾳ προσαγάγεσθαι σπεύδε, 
κἂν ταάθης τι ὑπὲρ αὐτῆς, μὴ ὀνειδίσης. ΤῈ δηιίοοϊ 
οἴη] ΘὨἰδίογθ, ΠΟΨΘΥΘΓ, ΘΆΓΓΥ (6 ῬεΠΓΙΡ]6 ἴοο ἔτ. 
25. καὶ ἑαυτὸν παρέδωκεν ὑπὲρ αὐτῆς. ΓἢΒ ρᾶββδᾷρα, 

ἋΡ ἴο ναζ. 28., σοηΐδιηβ8 (ἢ6 ϑιυθβίδηοο οὗ (ἢ γιβί 8 
πηοτ118 ἰοναγὰς ταθΏ, ψ ἢϊοἢ ἐπ 6 Αροβί!θ ἰαἰ88 θνογυ 
ὁεσαϑίοη οὔ ἰηἰτοάυοίηρ. Ἠαρέδωκεν ὁδιυτόν, ““ ἀοὶ!- 
ἀφρῃς ΒΙΠ186}} (ἴο ἀθα}) ον 11. Οοιαρατα Ἔϊι. Φ, 14. 

.1,3,. .: ' “ ᾿ 

26. ἵνα αὐτὴν ἀγιάση, καθαρίσας τῷ λουσρῷ τοῦ ὕδατος 
ὲν πάν ΤΒΕΒ6 ψγογὰβ γαργοβοηῦ {πΠ6 ν δοὶα οχίοπε 
αἵ ΟΠ ΓΒ Β τηο115 τΤονγαγ8 τηθη. 6 ἵνα αὐτὴν ἀγιάση 

ἀοπούθβ ἐμ Μπαΐ βαγροδβθ, νιον αϑν {1 (δίηϊκλ μ6᾽ 
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φοιπρατρά αι}. ἐμαὶ οὗ᾽ Τίς. 4,.14. “« αξ Βοιἰφῆς 
ΡυΠν υπίο ϊπη86 8 ρθοι 12. ΠΘΟΡΪΘ, ξοδουθ οἴ οοῖ 
ψοῦ8, Τῇθ ψογὰβ καθαρίφας, 6. ΓΟΡΓΘΡΘηΐ [Π8 
πιοαη οἵ οἰδοζίηρ ἰἴ, δῃὰ φθοια ἰο τοῖο ἐο {Π6 εῇ- 
οἂαν αἵ θαρ(βη. δυοῇ 15 ΒΡροβοά (ὁ δ6 ἰῃς ρσφηο- 
ΤᾺΪ ρῃυγροτῖ οὗ (6 ραββαρο. Ῥγροθϑά ὧ ο σοῃϑίβ5 
1ῃ9 ραν ουατθ. ᾿Αγιάβειν 18 3814, Ργ Βοβρημι., μοί ρα 
ΒΙΡΏΠΥ ““ οδίαϊη 1Π6 ρᾶγάοῃ αὐ 5η8,᾽ Ὀυξβ ““ ΓΘΒ( Θ᾽ 
(Προ νἱγτίμουϑ." Απὰ [6 τρίδϑι ἐῆϑθιῃ ἴο γοῦ. Φ0, 
Βιυὺ (Π158 56θζῃβ ἴο δ6 ἴὩ9 6 Βορ !ϑίΓΥ, βίηῃςθ Ομ 58 (Πρ. 
τοβϊὶ οὐ τΠ6 οὐδοῦ. ΟΠ τγβῖ, ἰμάθοά, ἀδ! νϑγοᾷ Βἴῃ» 
861 ἴο ἀφαίῃ ἴογ {ῃ6 δυριᾳξίοη οὗ οὐγ βίη: Ῥυξ ἢς 
δά ἴῃ νενν οὐγ δοίηρ δχοϊίθα ἴο Ρυγ! ν οὐ γβαῖνθβ ἰα 
ἢϊηλ 88 ἃ ρϑου]αῦ ρ6ορ]6, ἃ8 Ζϑαίουβ οἵ ροοὰ ψόγῳ, 
88 1 τπο886 οου]ὰ Ὦδνο βανβὰ ι.5. Απά δνϑθὴ Κρῃμμο. 
σιδῃῖθ {πᾳ (18 ἀοοίτη6 18 ποέ ἐο ὃ οχοίμάρά, Ἠβ 
[Δ Κο8 καθαρίσας ἴοΓ καὶ ἐκαθάρισε, Αοτίδέ ἔος (ἢ8 
Ῥγββθηΐ καθαρίϑει. Βυῖ (ἢ]8 18 ἴοο νἱοἰδηΐ ἃ τηοάς ἐρ 
θ6 το δά ὕὑροῦῃ. Καβάρισας 18 οἰοβοῖνῪ οοπηθδοίρά 
Μ11}} ἀγιάση, μὰ ἴὩΔῪ Ὧδ ὈοίίεΓ γοπαθγοᾷ (σι Εο-᾿ 
86 1..}, ““ανίηρ Ρυγιῆρα 11." 
46, τῷ λουτρῷ τοῦ ὕδατος τυβί Ὀ0 πιηἀοτβίοοά οἵ 

δαρέϊδηι;. ἴὴ ΜὨΙΟΝ (ἢ6 πον (Ἰγιβείδη 185. ψδβῃρᾷ 
ἔτοτῃ [6 δἰ η8 οὗὨ οΥἹ ΙΔ] 5'ηὴ (866 Αοίβ 2, 88.), 8ῃά 
ΨΒΙΟΝ 15. 180 ἃ βυίθδοὶ οὗ {ας ρυγν (ὁ ψΠϊο (6 
ΘΝ ἀρνιῶν διηα5. ΛΒ ἢ, ὙΜ ΔΡρθᾶγβ ἴρ ὃὈ6 

ἰοῦ βεῆβ8θ. ὙΠ τοϑροοῖ ἴο {π6 ἔδιῃβ ῃ6ῃ- 
βαίνοβ, ἰδ ἰδ ἢοΐῦ πρτορδθὶς τπᾳὶ (48 Εἰδηθχ δηᾷ 
Βούας. {π1πΚ) {ποτ 18 δὴ δ υβίοῃ ἴο (ἢ9 τωϑίμοάβ 
τ Κη [ἢ Εδβίθγῃ σουηίγ 68 ἰο ΡΌΓΙΥ [(Π6 νγρίηϑ νηὸς 
ΘΙ ἰηϊοη!οα ἔος (ἢ6 γοναὶ θϑριαοθ. 866 Ελβίῇ. 
ᾧ, 8. 9,12. δρά ΕΖ. 16, 7-Ξ14.. 

Οἱ τἶθ βϑῆβθ οἵ ἐν ῥήματι (ομηπηθηζδίοΓα ΔΘ Βοί 
αασιφοά. δϑδομηθ {Π|}1Κ 1 δάνοτζίβ ἴο (6 ψοτᾷβ οὗ (δ 6 
Ὀλρέοθ8] ἰοσῃῃ, ἃ8 Δσσοζωρβῃῖοα "ἢ ργᾶγοβ. ἀπά 
{π19 18 ϑυρροσίβα Ὀχ (Π6 δηξίθῃς (οαιηιοηϊδίοτα. Β΄ 
ἸΏΔΩΥ, δηὰ ἱπάθεα ἠόϊ 1}|-ουη6α6, οὈ]οοιοἢ 8. γα 
τηδᾶδ ἰο ἴὉ Ὀγ (Π6 πιοάθγῃ8. Οἰξρῦβ ἐπ 1 ὨηΘΔῺ 8 
εἰ Ἀγ ἐῆς τοὶ σίρε 1861. 866 δομίθῳϑθ. [6χ. Αμὰ 
Κορβε πουϊὰ ἰαἶκρ ἐπ ῥήματι ἴον 8 ἐογιιμϊα δαθ! ναί σης. 
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ἴο ἕνεκα τοῦ, ὅζο., ἱ. 6. εἰς τὸ χαραστήῆσαι. εξ ἢ} 
Ρτοοίβ ἃγὸ ἰοο ψϑὰκ ἰο "6 δἀπιί(εἐΔ. Π6 ργεοοάϊηξ 
Ιηἰογργοίδιίοη 15 ἀθβογνίηρ ΟὗὨ Ἰηογὰ δἰίθπίίοη ; δυΐ, 
ΡΟ (Π6 ψνΠο]6, 1 ργοΐογ {πὲ οὗ οοκο, ΒοΖα, Βο- 
56 ΠΠΊ.,) 8η4 ΟΥΠΕΓΒ, “ὈΥ ἐδε ἀοοέγἑπο οὗ Ολνϊδὲ, τπ6 
Οοεροὶ," 88 ἴῃ6 πιθδῃ8 οἵ. [Π6ῚΓ οΥΙσίηδὶ σοηνογβίοη 

«Δδηἀ ρῥγοῤγοϑβϑίνα βδηῃσιβοδιοΏ. δὸ (6 Ψυΐρ. δηᾶ 
Βο6Ζα, ἐς ὃν {Π6 τοογἃ οἤ ἰΐὖ6.᾽ 

Ιη {πὸ λουτρῷ (ΠοΓα 185 8Δὴ ενίἀδηΐ 8] 18΄0η ἴο ὈΔΡ- 
{181 ὈΥ ἱτη ΘΙ 8Ί0ἢ ; δηα 80π|6 {ΠηΚ ΟΥ̓ Ὀδρίϑηι 18 
ΘΒ ΟΙΦΙ Υ τηοδηΐ αὐμίξ Ὀδριϊϑη. Ο {{|9 Βυ0)εος (Πα. 
ΤΟσοηΐ ἰογοῖρσῃ (οιμηπηδηΐδίοῦβ ἤᾶν 6 ΠΊΔΏΥ ΟΥΝΘΓ ΟΌΓΙΟΙΙ8 
ΒΡΘΟυΪΔ1Ί0Π5, ἰηο ψῃϊοἢ [Γ τῆΐϊηκ 1 ποῖ ψοσῖῃ ἢ} 6 
ἴο δηΐογ; 81ης6 {Π6 τοί δίοη οὗὨ τ 5Γοργ βθη δι! 0ἢ8, 
«Δηἀ (Π6 Ταπλοναὶ οὗ πιῬϊβοοποορίϊοηβ, ψουϊά ΟσΟΌΡΥ 
ἴ00 πηοΐ θρᾶς6, δηα 06 πΊοῦο 8:80 ]6 ἰο ἃ ΤΘοΪο- 
σοὶ ἀἸβουββίοη οἡ (6 ἀοοσέγίπος, ἰδ δῃ Θχροβι(ίοη 
οὗ (6 86η86 οὗ [Π6 ρᾶ5ϑαρθ. ͵ 

427. ἵνα παρεστήση---ἅὅμωμος. ΤΠ6 τηρίδρῃογιοαὶ 
ΔΙ 5]0) ἴῃ ([ῃ6 ρῥγεοθάϊπρ 18. ἤογα 58:1} Ἴσοπεϊπαυρά. 
ΤΠ6 58π|6 Βοη{ΠπΠηθηῖ 18 ἰηοσυ σαίοά, ψ ἢ ΔΠοῖΠοΓ νον 
οὗ 1ῆ6 88π|6 πηδίδρῃον, παπιοῖυ, οὔ Ὁ γϑι 5 ἀγίησ ἴο 
ΕΠ: ΟἿΓ 51Π8, 8Π4 ἴο ἰςδ4 8 ἴο ΠΟΙ Π685 οὗ ᾿ξ. 
ΟΜ 18 ἡοΐ ΠΘΟΘβΒΆΓΥ [0 ρΓθ88 οὔ (ἢ οἰγπιοϊοσίςαὶ 

86Ώ86 ἴῃ ἔνδοξ. [1 5'ρηϊῇοβ δἠϊμῆησ, δοαιμμί. Ὅῆο 
παραστήσῃ Ὧα5 {Π6 ρΟριυΪΔΓ βΒθη86 οὗ ραγαγο, ργοάμοος, 
ππαΐο. ἹΣπῖλον, νιῇϊοῖ 18 βΒυρροβθά ἰυ ςοπια ἔτγοπι 
σίπαλος ᾿πιριγ 6, βὶρῊΗ.68 ἃ ““ 8ροῖ, ΟΥΓ βίδ!η, ΟἹ ἃ ρ8Γ- 
πηοηΐ, οὗ ἃ ἔγθοκὶθ ἴῃ {ῃ6 5ἰκίῃ :᾿" 825 1 Ποβοογι 468. 
Ἐχδιηρὶ68 οὗἉ (Π]8 βιρηῆσδιίο ΤΏΔΥ Ὀ6 βθθὴ ἰη ἮΥ δίβ. 
Ρύτις 8168 ἃ τογίπκίο; δὰ {Π6 τ βῃϊηρ [5 751 θ6- 
ἔογα πιθηϊ οηθα 88 (ἢ6 τηϑδηβ οὗ τειπονίηρ 11. Υεὶ 
Ὑ6 περ ποῖ ργε88 οἡ ἃ πηιϑέαρλογ. ΝΑΥ, δἰ ἠὲ ῥύτιδες 
8Γ6 Γαπηονθα ὈΥ ἰοίίοηβ. ᾿Αγία., ““Ρυγα ἔγοιη {π6 
βίαϊη οὗ νὶσ6." ΓΆμωμος Δηϑνγεῦβ το ἰἢ6 Ηθῦγ. ἘΣ; 
ἴογ μώμος 18 ἀοενοά ἔγοιι ἘΞ ΤΌ, α ὀέοηιΐδλ 

αὶ Ἡγεῖβ. Ἠ88 Ββετὲ δοῖβδ ουγίοιιϑ τηρέϊεγ ἔγουι Οἰϊίεη ἀρὰ Μαΐπιο- 
ηΐάα65, οὗὨἁ οἷ} {6 ΤΟΓΠΊΘΓ 5. 85 [Ὁ] ]ονν : “ Ουἱ ἀεδροπάεί εἰδὶ Ὧχ- 
ΟΙῈΒΕ δὰ οοπαϊείοῃο, 81 τ ϑοΌΪΒτ ἤθη παδεδῖ, εἴ ἰηνεηίδηϊυν ἴῃ εἃ 
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ΤΠ6 ψογάϑ, 1 ἴΔΥ Ἀὰ οὐδβοινεῖ, δ β.] Π}}ν 
δαδρίοά Ῥοῖῖ ἰο 1Π6 τηρίδρμογ, δῃὰ ἴο {Π6 {δϊηρ 
βσηϊῆοι. ὅ66 4 (ος. 11, 2." 

48. οὕτως ὀφείλουσιν---σύματα. Τηα ἈΡροΒί]δ πο 
(ὈΓΏ8 [0 ΔηΟΙΠΟΓ ἀγζυπθηῦ ΒΟΓΘΌΥ ἴο ΠΏΡΓΘ885 Οα 
ὕδὰ (86 84:6 ἀμ, πδπιοὶγ, (ἢδὲ ὈῪ Ἰονίηρ δηὰ 
οἰ ογ βῃϊηρ (Ποῖν ψῖνοδ, (ΠΟΥ ἴον ἐλορμιδοίυθ8, β'ῃσθ 
{εἷς ψίνοβ ἃγα {Π61Γ βθοοηά βεῖνθβ. 

ϑδοίηθ (οΘηίδίογβ, 85 Ἐοβϑητη., 540 (ἰδί τὰ 
ἑαυτών σώματα ἰ8 ἴον ἐλῤεπιβοείυο5 (κα τἈΠ06 Ηδφρ. 
ὉΘ39); ὑοῦ τᾶν 6 ἔσὰθ ; δὰ (86 Αροβέ6 
οὐρῇ τ 188 Ἰάΐοαι (48 Κορρε οὔβογνθβ) ἴἢ σοῃίογι ἐν 
ἴο [6 ρτγοοδαϊηρ ἥριγο, οἵὗὁἩ (Πγίβε θοίηρ {ΠπῸ Ποδά οἷ 
186 ὈΟΑΥ ; οἵ Γαϊῃογ (45 Μδοζκη. {π|ὴ 8) ψ ἢ 81}. ο ἢ 
(ο ἴπ6 ἰοτιηδίϊοη οἵ ἔνα ἴγοῃ ἃ ραγῖ ογ Αάἀδη} 8 ὈΟΑΥ, 
δηα 8ηὴ δχρίϊοδίϊου οὗ [6 ἰηδίγαοίίοη αοὐἀ 1πἰοηάοά 

τηυουΐαθ, πο ἐδ ἀδβροηβα. δ᾽ δ ρ᾽ οἰἴον θδὰι ἀυχογίί, εἴ ἰηνεηία 
1 δα ἤιμεσίηϊ τδου]θ, εχ ἷὰ σηθ ἀοία τηδι τ Οη81}. ΟἾ}Π68 τὴδ- 
ουἷε5, 4066 δεσεγἀοίειῃ ἱΠερὶ ἰτδαι ἔδλεϊυηῖ, εἴα υὑχογεῖη 1 ορὶτἰ- 
τηϑίη δοϊαηἴ." 

5 115 θαδυ {}}Υ οὐβεγνεὰ ὃν Ὠοάάτ, : ον Ὀτρμ δὴ ἰάθα ἀοδ5 
(08 ρῖνο υ8 οὗ ἴῃ σταῃά ρίδη δηὰ ἀεϑίρῃ οὐἱἴ[ ΟΠ γϑι ἰδηῖγ, ἰο ὑτίῃρ; 
4}} {Π6 νεξἑΐοπ οὗ νοῦ ἴθ6 οὨυτοῖ οοῃδὶθίβ ἴο βυςῇ 8 βῖδίβ οὗἉ ρὲγ- 
“κεῖ οἱτέμε αἰκὶ σίοτυ, ἰδὲ ἤδη {Πα ρεποίγαϊωρ, εγὸ οὗ ΟΠ γίδι, ἰ(8 
δτεδὶ δηὰ ἢΟΪΥῪ ὀγίήσρτοοπι, 814}} δυσγνευ ἱΐ, 16 Γ6 5.8} ἢοΐ ὃὉὈ6 ΟὨ6. 
δροῖ οὗ εογίπκὶε, οἵ ἀπῳ ἰπὶπρ ἰἰκὸ ἐξ, ἰπ {ἢ 1εαϑῖ 0 ̓ πηραῖν 118 ὈδϑΌ 
ογ οὔδμα ἰ͵8 δοἱρῆι "80 Ῥεδίβοῃ, 80. ὅ5͵δὰὲ: ““Α6 {6 οῃυτγοῖὶ δ 
ἐγμὶψ λοῖψ, ποῖ ΟὨΪγ Ὀγ ΝΟΙΐ 666 οὗ ἰηδι!υἱίοη, Ὀυΐ 4160 ὈΥ 8 μειϑοηδὶ 
ΒΔΏΟΘ(ΙΠΥ ἴῃ ΓΕίεγοηοο ἴο0 ἴδεδα δαἰηΐβ (Ϊ. 6. ΒΌΟΝ 88 ΔΥῸ ὈΓΟΡΕΣΙΥ 580 
(8116) τυ] πο Ὺ ̓ἷνα ; 80 ἰΐ '8 α͵5ο ρεγ[εοίἐψ δοὶν ἴῃ ταϊαϊίοη ἴο {Π6 
ΒΆΠΙΘ δδ[η(9 οἰοτί βεὰ ἢ μβεάνεη. Αι δ {πε εηὰ οὗ {πε υυοσ] ὰ, νεη 
4}1} ..6 τυϊοϊεοα 80,4}} Ὀ6 ἰυγηεὰ ᾿πίο Πε}}, δηὰ οοηϑοαυδηςὶνγ 41} οὐἱἋ 
οἱ ἔγτουι {6 οομθπῃίοη οὗ ἴπΠ6 ουϊοὺ ; δ [6 το" οὗ (6 
σἔυγοῦ γεπηδιηΐηρ, Ὀεΐηρ,. Ῥεγίεο ἵγὺ βαποι θεὰ, δ80}8}} Ὀ6 δἰθγη δ! 
ΕἸονβεῖ, {Πδπ 5}}8}} (ῃ6 νγῆοϊα ον γο ἢ Ὀ6 {Π|}Ὑ δηἃ Ῥεσίεοι ! Υ ΠοὶΪγ. 
ΠΘΩ 8841} παῖ ὑδ σοτηρίειεἶγ ἤ Β]16ἀ (παὶ ΟἾγῖδι 6}}8}} “ ργεβθεηϊ. 
πηῖ0 δτηθεὶ ἢ ἃ ρίογίουβ οἰαγοῖ,᾽ νυ ἢ δ8}} ὕὈῈ “ ΠΟΙ διὰ πίϊπους 
ὈΪ]Θε δ." Νοῖ (δῖ (Ποτα διὰ ἵσψὸ οὨυγοθ δ οὗ ΟΠ γδῖ, οἣα ἰῇ νηΐ ὶ 
Βοοὰ δηά ὑδὰ 816 τηϊηρὶοά τορείθαρ, δηοίπεγ ἰὼ ψνΐοῖ ἔπεσα 8 Γὰ 
Βοοὰ δἴοηα ; οὔϑ ἴω ψῇῃϊοἢ {Π6 δαϊ 8 ὯΓῈ ἱπηρογίδοι 7 ΠΟΙΥ, δποίδευ. 
ἔη ὙΠΟ [06 ἀγα Ῥεγίεο 7 δυο ; δυῖ οὨς δηὰ (6 δᾶπιῈ σπυγΟς, ἰῃ 
Γοϊαϊΐοη ἰο ἀϊβεγεης ἰἰ)65, δάτηΐΐδ οὐ Ὡοΐ δετηἱί» (᾿6 ρθη χίυζο οὗ 
(με νυἱοϊκοά, ον (ῃ6 ἱπυρεγένοιίου οὗ {πῸ κοῦ γ᾽ 
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ἰ9 ΘΟΏΨΟΥ ἰο᾽ τδηκι πε ὮΥ ἔοσιηπηρ Ενὰ ἴπ {μαΐ 
ΞΟΔΏΠΉΕΓ. ; 

γεί5. σοιραγοα δαημβοαάζι 70, . υϊ ὑχογοῖι 
δδΓ ἱ σορρυδ δι, 618. ἀαμῖυ ρ8κ ογι. Απά 
Ἀοβθθμ. οἰΐε8. ἔτωπὶ Ατόδα Τυγη 1. Ὦρδθϑε ἰιοῦπα 
ἀἰΠἶχοῦθ ὈΧΟΓΟΒῚ διι8πὶ 8ἰςιξ σΟΥΡῸΒ δυιϊτ, εἰ Ποηο- 
ῬΆΓΘ ᾿ἰΠ81Ὦ δ ρτ8 ΠΟΥΡῸΒ : ἰυπὶ Θἐίδαι μά υἰσογα οἱ, οἱ 
συβϑίοά!γο |4π|, υἱ ουϑέοά τ πηδ 6 πιο ὉΓΙ9 81}15. 
“28. ὃ ἀγαψών τὴκ ἑαυτοῦ γυναῖκα, ἑαωτὸμ ἀγαπᾶ. Ἀο- 
Βθῃ1Ώ. αὔϑοινοδ; “δυηξ δηΐηὶ ΟΠ) ρθ5 ὑπὰπὶ ΄αά 
μού ᾿πἀϊνίάυδια νἱῖα δοοϊοίδίθιη. ἴὖχον αἰῦδσα ρϑγὲ 
οδί ποιηϊηΐβ, 41 οορδβίας εχ νῖγο εἰ ἰωπηὶμᾶ. 1460 
ἀϊοςδς νῖγαπι ἀθ84}6 ὈΧΟΥΘ ἰδης πὶ 6656 δε} 6- 
᾿΄ταϊηο, να ποιΐίηθῃ αἰ ἰδία. Μιὰ. Ὦγυϑ. δὰ 
ἢ.1. Απά Κορρα γϑίμδεκβ, δίησα [6 Ὠυβαηα ᾿ς {6 
ποδά οὗ {6 βοὰγ, Βς πιυϑὶ ραγιϊοίμείθ 'π ᾿ θδίονεον. 
δοοά οἵ ον] πιᾶῪ ἤάρΡρβθη ἴο ἴθγ. 866 {ἢ6 5605: 68 
ποία οἔ Μδοκηῃ. 

40. οὐδείς γὰρ---ἐκκλησίαν. ΗδὲΘ 6 Πᾶν6 ἃ ροβι- 
ἐὰν ἀτρυτηθηΐ ; δηά ἴῆ6 γὰρ ἀο65 ποί ἱπιρογί γδαϑοη, 
ΟΥ σαμδε, ὮὰΐΓ δΔῆϑψεῖβ ἴ0 οὖν τοἦψ. ΤῊ Ὀρίῃρσ ἃ 
ΒοραΪΑΡ ΜΠλα γϑίίοα, (πΠ6 Ψογὰβ τημδὲ ἤοΐ Ὠ6 ργωββϑα: 
οὔ 
᾿ ὑδεὶς, ““ πο οἠδ (ἷπ [ἰιΐ8 56η568)." ᾿Ἐμίσῃσε, 
ὦ ΠΑΥΒΏΪΥ γοαιϑα ;Ὁ᾿ ὈΥ ἃ πῃηείαηοταν ΟΥ̓ δ οαμ86 ἔος 
(ὴ8 αἴοος.. Νοῦν δ Ιὲ ἰὰ ἴα ρυζροβθ ἰο 88ὲν ἐμαὶ 
ΤἸΏΟΏΚΒ Δηἃ ΔΒΟΘΙΙΟΒ 40 80; [ὉΓ ἐδ 5ιγοηρὶ ἰεττ ὁμ. 
Ψψουϊά ΠΩΡΙΥ ἴο 50 υἰτοτν δῖ 85 ἴο δῳῃ γον ἄσρτινα 
[86 Ροάγ αἴ αἱ! ἔραᾷ, ἀπά ἀφαίτου 1ξ. Σάρκα 18 ἴος 
σχῦμαι; ὈΥ ἃ ϑοῦί αὗ ΗφἈγαΐίδ. 1 ψουϊὰ ποῖα οοπη- 
βΆγα Δυίβϑίοι. πῇ. 488., σῆθγε [6 88γΥγ8 [ἢδι Δ ΟὨ Θ᾿ 8 
80η 8 ὥσπερ μέρος αὐτοῦ. Απὰ ἢ 4841 : αὐτὸν δὲ 
οὐδεις προφιρεῖταιε βλάπτειν. ΤὮΘ ἐκτρέφῳ τρίδεϑ ἰοὸ 
ἰοοά, δηὰ {6 θαλπ. 9 οἰοίπίηρ.". Βυΐ ἴῃ δρρ  γίηρ 
{ἢ ]15 ἰο (Ἤγβϑι, ννα τηυϑε ΟἾΪΥῪ ΚΘΘΡ ἰη νιον (6 σεπογαΐ 
1464 οὗ Δι ρρογί δηὰ ςουιίογί, Οὗ {π6 νιοάθ ἴῃ Μ ΙοΒ 

-α Ἔμογο 9 αἷϑο ἱπαρ εἀ δη ἰδἀυΐσεηςε ἴο (ἢς ἔγαϊεϊος οὐ τις τυῖξε. 
Απὰ Τιεοάυγαῖ οὔδεγνοβ, νν6 ἀρ ποῖ ΒΟΌΣ ἐπ οὐ δὴ δἰ ἤτβ, πγδι ΕΓ, 
δῖ βεεἷς ἴο λἀεαὶ ἰ{, 
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ἀμ 14 ἀομὸ 666 (Ὧ8Β Ὠοίέ οἵ ἀατοί. Τῇ γοςδηξ ὕσης- 
πῃθηίδίοτθ πηο8ὲ ὈΠΎΓΓΔΏ(ΔΟΪΥ ΧΡ ίἢ 81} [ἢ]18 ἀτὰρ, 
δηά {πηὴἰκ (ἢ ὯῸ ὩΟΓΘ 8 πιεδηΐ τἤδη, “' ῥγοβρίει 
οἴηηὶ τὩσάο ὑ. Δ 0.8 οἱ οὐ πιο 15 ΟΠ ΓΙ δι δηογιπη ἢ 

80, ὅτι μέλῃ ἐσμὲν τοῦ σώματος αὐτοῦ, "“ ῸΓ Ψ8 8Γ6 
αηϊταᾷ ἴῃ τῃ6 οἰοθοβὲ σοπηθχίϑηῃ τὴ (ἢ γιβὶ, δϑ τπϑὶπ- 
Ὅεγβ οὗ ομα δῃά ἐἢθ βϑίηθ θοαγ.᾽" ὅδὸ Κορρδ: “δϑυ. 
ΤΩ 08 Π08 (ἸἾ γἰϑίο σοῃ)υποι αυθηδαπισαάυτῃ ἐπι σὰ 
σΟΓΡΟΓ8 Ἰηνίσθπλ διιηΐ σοηρ εἰηαΐδ εἰ οσοηδοέϊίαξα, 
Ἶιοα δέ, δγιἰβδοηὸ. Τθυ5 ἠϊσ δοάψ Ν}}} 06 ρυὺ [ὉΓ 
λοι Αὐὰ δὸ {6 Ατγιρθηίδη Ὑ᾽ οσϑίσῃ. Ὑπὸ 
Αροβιὶς, ποννοσ, δάορίοα τΠ6 ἰ ϊοπὶ, κίπσε Πα Πδὰ 
ἴῃ νἱόν (86 νογάβ οἵ Αἄβδιῃ ὁσηῃσογηίϊηρ Ενό, Θεηι 
ῷ, 48, [ἴΐ 4140 ὀοσσυγβ 1ἢ (36ῃ, 99, 14. ὦ 5δ4:. ὁ, 1}, 
ΒΠα οἰβονιοσο. Απα 5, Υ ΌγΥ οὔπθγνθθ, 5 σ 8 
ἐμαί ἢ6 Βα 19 Ἔεγβ οἡ {ἢ τη γϑ41σ 8] 56 86 οὗ {Π6 ργος 
αιιοῖοπ οὗ {86 ψοτηδη τοι (Π6 πιδὴ οἵ ἡ ποῖ 8 
ψονν βρθδῖκ. β 

Βοδθηπμ. οὔϑογνθβθ, ἰπαί νὰ ἃγα Γδργοδθηίθα δὲ 
τοἰαἰοα ὈΥ δ]οοά (ο (Ὠτίβί, Ὀθοδυβὲ 6 ϑδϑιιπιοα ΟὉΓ 
δυασιδη ἡδίιγο, αηὰ ψ͵χ85 ἰῇ 8}} γοβρθό(8 τηδς {{Κ6 δὲ 
νν 6 δι΄, ΟἽἿΥ ποι βῆ. δεα Ηδοῦξ. 9. 14. ' 

91. ἀντὶ τούτου---μίαν. το (Τ ποοάογεῖ σῦϑεγν 68) 
ἢν Αροβίίς γϑηληα8 {Π6πὶ σῇ (ῃ6 νϑσὺ σψογάϑ {πδὲ 
νδγο 566 ΟἴΠ6 τοίη. ΒῸγ (88. Βοβθηπι. ΓεΠΠαγΚ5) 
νγ6 ἤδνθ πὸ σγρμηιεηί, ὈὺῈ ὩΘΓΕΙΥ δὴ ἐεδίγ αἰϊόη ὈΥ 
ἃ εἰίαἰλιοη οὗ 16 ψοτάβ οἵ θη. 4, 94. ΤὍΤΉ!4 18 οἢθ 
οἵ ἰσθο ἰῃϑίαπεος (δοιίπον παῖ ΓΆΓΘ) 10. Ψ ΠΟ}. 5. οἰδε 
τη 16 ἱπίγοάυςεα ψπουῦ 8ὴγ ἱπεϊνοδίῖνα ἰὐγηπ}8 9 
οἡ νῇϊοἢ 8566 διυγοβῆυδ. οἡ ἐἢ6 Ουοσίδιοηδι δυοῖ 14 
([ τλῖηΚ) πανοῦ ἄοῃμθ Ὄχοορί ἤθη ἴπ6 ῥαδβᾶρθ ἰ9 
(ΗΚ πξ ρύθϑθη) 80 Ὑ6}} ζῆονπ ἃ5 ποί ο πεεϑά ἀ ΠΥ 
ἐοτίη]α οὗ πὶ πη» 88 ἴῃ 0, 2. Ἵ 

. ᾿Ἀγτὴ τούτον 15 ἴῸΦ ἕνεκα τούτου. Πα γ. ν 61] ψϑη 1 
ἄογϑ ᾿ἴ ““ δ  ΟΣϑοὶν το {}15. Απα ΤΠαοσάοτγοι (τοί 
ΟἾτγ8.) ἐνν5 ΧΟ 6 ΠΟΥ 1Πυσἐγαίαβ ἔπ 6 βοορθ οὗ 109 
Αροβί]α : τὸν πρῶτον αἰδέσθητι νόμον, ὃς μετὰ τὴν τῆὴϑ 

"ΜῈ νος 1 που! σογηραγα ΡΙαῖο ϑγίρ. εἰ γὰρ τοῦτα ὀπιθυ- 
μεῖτα, ἐθέλω ὑμᾶς αυντήξαι καὶ συμφῦσαι εἰς τὸ αὐτὸ; ὥστε δύρ ὄντωι, 
ἕνα γεγονέναι. ᾿ 
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γυναικὸς δημιουργίαν ἐτέθη, καὶ τῇ φύσει τῶν ἀνθρώχων 
ἐμκέκηγε" τοὺς γὰρ γεγεννηκότας καταλιμπάνων ὁ γάμω 
προσομιλῶν, τῇ γυναικὶ συνάπτεται, καὶ τοσαύτη συνά- 
φεια γίνεται, ὦστε μίαν σάρκα τοὺς δύο νομίϑεσθαι. 

81. καταλείψει, εοἱέέ ἰεραυε. Τα Ηοῦτον διΐυτγο, 
ἽΚα τ(ῃς τϑοκ δογίβίβ, δοπιϑίπηδϑ ἀδηοίεβ ψμδὶ ἴδ 
ουδίοιμδιγ. ὙΠ [6 προσκολληθήσεται (Δ ΏΞΜΟΤΙΗΡ, 
ἴο ἴδε Ηεῦτ. »5 1) Κόορρε οοζρδγεβ συγκατατήκεσθαι, 
ἰη Μεαις. Δηίΐοηση. ὅ, 1. 

84. τὸ μυστήριον τοῦτο μέγα ἐστίν. Τῇ τΟΓΑδβ ΠΙΔΥ 
με τοηάδεγεὰ : “τοδί 15 {}}18 τηγβίογυ,᾽" 1. 6. 1 {ἢ|18 
ΒΑΥΪΏΩ, ΟΥ πιδίζογ, ἤθγα ἰ8 8 στοδῖ ἰδίθηϊ τηγβίοιγ ; 

. ἃ. ““ΤΠ8. υπίοη οὗ Δάδῃι δῃὰ ἔνε, 48 γοϊδιϊηρ ἰοὸ 
μτίι δῃὰ 15 ΟΠ γα. 15 ἃ σγοδὶ τηΥβίογυ, σοπίδίη- 
ἴηρ ἱπιρογίδηϊ {γ ἢ}8 δηὰ δἰ γα! οἢ 5, ὙΠΟ ἔοτ αροβ 
ὝΟΓΟ ἱΠρΡΟΓΙΘΟΙΥ υπαοτγβίοοί." (81446.) ΤῆΘ ΑΡοβείθ 
ΟΥΙἀΘΠΕΥ τασορηΐδοε8 δὴ αἰξεφογίοᾳί δόηδὲ ἴῃ (ἢαὶ 

6, ἱηνοϊνίηρ, 8Δη ἱπιᾶσὰ οὗ (Πδ 1ηεἰπιδῖ6 ππΐοα 
ϑθκθι ΟΠ γίδί δηὰ ἢ15 Οδυγοἢ. 

Μυστήριον, ἃ5Β ΟἾΓΥ8. γ͵6}} οὔβεγνθβ, 18 δαιϊνδίδπε 
(ο ἀλληγορία. Ἦρῃηςε 8 ΔΙ] αρογίοϑὶ ΤΟΥ 18 σ4}]6ἀ 
τηγδίϊοδ!. ὅ66 248ρῖ56.Ἡ Κορρε οὔεγβ (ἢ (ο]] νην 
ῬΑΓΔΡΏΓΑΒΙΪΟ ναγϑίοπ: ““8Δη4 (ἢ]8 ΨΘΙῪ ρᾶδβαρθ, τῇ 
ΤΑΥΒΕΙΟΔΙΥ δοςσοιηϊηοάδίοα ἰο (Ὦγιϑὲ δηα [ἢ 6 σἤυτγοῖι, 
866 ψἢηδῇ ἐγυ ἢ 1 σοηίδ1}}8! ΠΔΠΊΘΪΙΥ (ἢ18: Τῆδὶ ΟΠ γιϑὲ 
Ἰεῖς μἷ8 ΔΈ οὺ δηά πιοίδμογ, 1. 6. νοϊυῃίαγ Υ το] η- 
4υϊδῃεὰ ΘΝΘΓῪ τῆϊηρ (Π4ὶ οσουἹἱὰ ὃδ6 ἰδουρθΐ ἀδθαγ 
ἴο πἴτ, "ἴδ, οοιῃΐογῖ, δηὰ 41} συ] ὶγ δαἀναπίαραεϑ : 
τοὐ)οοιοα (Π6 268 ἢ18 σουπίγΥπΊοη ; ὑπαὶ 6 τῖρδὶ 
ἔογτῃηῃ υπίο δϊπιϑοὶ ἢ 4 ομυγοῦῆ ἔγομι διηοηρ ἰδ6 
Οοη 168.᾿" 

Ιη ἐγαοίηρ {86 ΔΙ|ΠΘρΡΌΣΥ ἐῃ6 ΑΡοϑι]6 ἀϊ4 πο τῆογο 
1[Π4ηῃ ἱπιϊδίθ (ἢ6 τηγϑίϊοϑὶ πηοάθ οὐἁὨ 1ῃιογργοίδιου 
{6 υ80.8] νῖτἢ (ῃ6 965, ὈΥ ψὨοἢ (48 Βοβθῆῃι. 
οὔϑοῖνοβ) ΜΠ ΔΩΥ »Εγδοη, ἠϊδίογῳψ, δῃὰ τσὶ ἐδϑ, 18 
σοι ρΑΓΘά βοιηοίίηρ εδὲ ψῃϊοῖ τδῪ Ὀ6 {ΠΠπ|πἰγαιοά 
Ὀγ 1.5 - 

Ὁ 80 Ὦγ. ΑἸ]δη, ἃν. ΒΟΥ, βαγϑ, ἰζ τνδϑ ἃ δεν δ ἡοίίοη τμδὲ 186 
υπΐοῃ οὗ Αὐδπὶ) νγῶδ ἃ ἴγρα οὗ ἴπδὶ Ὀείνεεη (6 Μεβδίδἢ δηὰ ἢ 
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1 ΟΓΘ ΒΟΑΓΟΟΙΥ ΠΘΟΘΒδΆΓΥ [0 ποίϊςα ἴΠ| 6 5Π4π|6[ὲ] 
ΒΙυπάογ οὗ {Π|6 ΜΝυϊρχαία ἐγαδηβίαίΐοσ, ῆο σϑηάθσβ 
μυστήριον δαογαηιοηΐμηι, ΜΘΤΘ οί {{||8 ἐΐθ ραβϑαρδ (ἴογ 
1 15 1ἢ6 ΟὨΪΥ ΟΠ6) οὐ ψὨοἢ {16 Βοπδηβι8 ἢᾶνα 
ἔουπηἀοη {(Πθῖν ἀοσίγιηθ οὗ πιαγείαρα θαὶηρ ἃ δαογα- 
πενέ. Μτι. ΨαίρυΥ οὔϑεογνα {παΐ (6 ψογὰ δαογα- 
"ποηΐμῆι 88 ἰοηρ υ864 νΘΓῪ 1Πηἀ6 ΗΠ: 6 }] Υ ὈΥ Θοο]θβὶ- 
αϑιϊσαὶ ἩΤΙ ΓΒ ; 1 σαη6 αἱ ἰδηρίῃ [0 ΔΟΌΠΓ6 ἃ τη68ῃ- 
ἱῃρ' ἸΏΟΓΘ ΡΓΕοίβ6 δηά ἤχοάί, 

88. πλὴν καὶ ὑμεῖς---ἄνδρα. Τῇ πλὴν 18 ἃ ρατίϊοἷε 
οὗ ἰγδηϑιτοη. διὸ [Ὡ6 ΑΡροϑέ]6 σϑϑιιπιθ8 (ἢ6 80Ὁ- 
]6οῖ πα δα Ὀδδη ἰγοδίίηρ οἱ δί νοῦ. 29. (νογ. 80--- 8, 
οἴη, ἴῃ δΒοῖη6 [ΘΆ80Γ6, ραγθη Ποι1ς8}}); δηὰ δραΐη 

Θηΐογοθϑ {Π|6 ᾿π] απο] οη ἴο πῃϑιτὶ θα ρα γβοη8, [ἢ 6 ἢυ5- 
θδηά ἴο Ιονο ἢϊ8 ψὶθ 45 ἢ] πη56 ἢ, δά (6 ψιἊ σγονοῦ- 
666 δηά γαβρϑοί ἤἢδγ μυβθδηά. β 

88. οἱ καθ᾽ ἕνα, ““ δας! οἴ γγοιι ἴῃ ρατγίϊου δῦ ;᾽᾽ οἵ 
ΓΑίΠογ, “ νοϑβ ΟἸ685 οἵ. βίηρ».}}." ΓΓὨῊΙΒ ΡἢΓΑΒ6 18 ΓΆΓΘ 
11} {Π6 ἀτίῖς]6. ᾿Αγαπάτω 'ἴ56 μᾳΐϊ ον ἀγαπᾶτε, ὮὈΥ΄ 
δοσοπηπιοάδίοη ἰο ἕκαστος. 866 ΤὙΎΠΗΒοη ἃρ. ΚΟΡΡΘ, 

ἐπ υγοἢ, 'ΓΏυδ, (Π6 ζεῖ 6ΔΥ, δοοογάΐηρ ἴἰο οϊδίη, ΜΠ ΠῚ ὙΟῚ 
ΓΦ Ἢ, απὰ ἰδὲ τηνεέετυ οὗἩ απ 8 ἐδ τηψοίεγν οὔ (ἦς Μεερεὶαἣ, ντῦο. 
ἦθ 16 Βείἀερτοοῦι οὗ (ἢ8 οἰνυγοῦ. Ὑπαβθα ἵννο νυγὶζεγθ {Π6γοογΘ 
(δ γ οὔβεγνε8) σοηῆγηι {ἢ τειπαγς οὔ Μαυηβίογ, “ Τῆαὶ (6 
ογεδήοη οὗ (6 τνοπιδὴ ἔοηλ {6 τὶ οὗἨ ἴῃς τηϑῃ, νγδβ τηδάδ ἢγ (ῃς 
δεννβ (0 δ γηϊν τῃ6 τιαγγίδρο οὗ [μ6 σα] βεῖ] τϑη γῆ 8 ὈΪεδθ6 4, ΟΡ 
οὗ 1Π6 Μοβοῖδὴ νυ (Π6 σΠυτοῦ ;᾿" ρηοα ἴπ6 Αρορίΐα δρρ!ϊεθ (6 
ΤΟΥ τοῦδ, νῃϊοῖ Αάδῃ βαϊὰ σοῃσορηϊηρ να ἢἰ8 ϑροιιδθ, (ο ἴΠο88 
ΟΒ τι δ 5 γῆ γα {86 ϑροιι5ε οὗἉ Οἢγβί, βαγί πρ', ““ ὟΝΘ δγὰ τῃθι θῈ ΓΒ 
οἵ 5 Ὀοάγ, δηὰ οὗἨ 8 ἥθϑῇ, δπὰ οὗ ἢϊ5 ὈΟη 65," νϑγὺ, 80. 

Αμπὰ Ὧν. Μδοζκη. 188 ἃ Ἰοῦρ; ἀῃηὰ ᾿ηβίγυοίνα δηηοίβ(ίου οὐ (ἢ 6 
δΌ 7) εοι οἵ (ἢΐ8 πηγοῖϊοδὶ 8ηἀ Δ] Θρογίοδὶ ᾿ηἰεγργείδί Ιου 0 υϑυδὶ ἰῃ (ἢ 6 
ϑενίδῃ σπυγοῖῦ. [1 οΔη, πούγενεγ, 40 0 ΠηΟΓῈ [ἤδη γΕ ΟΡ ΓΩΥ ΓοδάοΓβ 
οἶς. Ἡοή ἀν. Ἔαχργαϑββοδ νἷ8 τυοηήενῦ (δῖ 80 γὴν αἰ βίου 165 5Βῃου]ὰ θα 
ταἰϊδεὰ οἢ 80 οὔνϊουϑ ἃ ροἰηῖ. ““ἼΠἸ6 τ ϑίογΥ (88 γ8 6) σογα ΠΥ ννῈ8, 
1δαῖ {86 εἴετδὶ 8οη οὐ" Θοά, τεοεϊνίηρ [Ὡς ἠερεηστγαίθ γδοὰ οὗ τὴϑπ 
ἱπῖο δὴ πηίοη εὐἰἐἦ ἠδ πεοὶ , Βηουϊὰ ανε ἰουδὰ (Πότ νυ [ἢ ἂπ δἤδοι:οἢ 
ἐχεοεαὶπᾷ (Παὶ τ» ϊοἷὶ '6 το Ὀ6 ἔοι ἀπηοηρ {Π6 πιοβὶ ᾿ηἰἰ γαῖα ἤμπιαπ 
τείαἰΐοπε. ΤΙ 5 δ] Ὡς ἀοοῖτπα πα Ἰοηρ, ὕεαη οοηοεαϊεά, δηά 
σβΏποῖ ΠΟΥ͂ 6 ραγίεο ἢ  σοιργοποηάοα ; δηὰ {πογείογα πδΥ, νυ 
1}. οϑδὲ ργοργίείυ, 6 οαἸἸοὰ ἃ τιν δέεγῳ ἰῇ ΦΥΕΣῪ 86η86 οὗ (6 



δδ᾽ ἘΡΗΣΒΙΑΝΒ, ΟΗᾺΡ, ν΄ ΥἹ. 

Χεπ, Οὐγ. 1, 6, 19. καθ᾽ ἐν δὲ ἕκαστον περὶ τούτων 
σκοχῶν 

88. ἡ δὲ γυνὴ να φοβῆται τον ἄνδρα. ΚΟΡῈ 5848, 
(δὲ φοβῆται ἰΒ ἴογ φοβείσθω. Βυΐ 11 18 ΠηΟΓῸ γορι ΑΓ 
0 δαθαιὰ βλεκέτω, τ Ὠ!οἢ 15 ἐπργοδο κάρτα νοσ. 1δ. 
ὙὮὥογα 566 {πὸ ποΐο. Τῆς Φοβ. ἀδηόίοβ γουέγδηςο ; δϑε 
{π2ὲ 1πὴρ᾽185 6 δυ θ᾽ οιΙοη δη)οίποι! δὲ νογ. 92. δ68 
ΤΒΘοργ!.. ; ᾿ 

ΓΗΑΡ. ΨΥ]. 

γε, 1. τὰ τέκνα, ὑκακούετε τοῖς γονεῦσιν ἐν ἸΚυυρία»--- 
δίκαιον. Τἢ6 δγίϊοϊδ ἢδ8 ἤόγα [ῃ6 ΒΔΠ16 3686 88 δὲ 
δὅ,45. Ἔν Κυρίῳ ἰΒ Θαυἱναϊ επί [ο ἐν φόβω [Κυρίου αἱ δ, 
1, ὮοΓα 866 ἴῇ6. ηοίΒ. Οἱ σσιῖ56, 1018 ἴδκο8 [ῸΓ 
διαπίοα (ἢδὲὶ τῆ6 ραγθπίβ ἂγ Ολγίβέίαηδ, δ σοπι- 
τοδηὰ ποιίπίπρ Πποοηϑ,ϑδπὶ ψΠ ἢ 1Π6 ἀυείδα οὐ (Ἡγίϑ5: 
(ἰ4η5, Βογ ἰδποὰρῇ, 48 ἴῃ {π6 πδβ6 οἵ τ υἱίδ σὴ ἢ 
τεβρεοί ἴο ἰδ Πυβραπά, (πΠ6 οθοάϊδησα ͵ἰθ8 Ἔχργεϑββδά 
ψιιτπουΐ ᾿πηΙΔςοη, γεοῖ ἰδ τηιιϑὲ Ὀ6 μηάογδίοοά. 

1. τοῦτο γὰρ ἐστι δίκαιον. ϑο!ς (στο πίδίοΓγϑ ἤοτ6 
τὺ ᾿πἴῸ Ὠ6Θ6Π1ε85 γοἢηδιβοηΐβ οὗ ̓ πιδρργοίδοπ Τῆς 
ΑΡροϑί]6 ΤΘΓΕΙΥ Τπόδἢ}8 0 ὁΔὺ ἰῃδὶ ᾿ἢ18 ἷ5 τὶς δηὰ 
ἦαβ8ῖ, θοῖ Ὀγ (6 ἰανν οἵ παίΐυγο, δηά {86 ἰὰν οὗ 
ϑογρίυγο,. δὸ ἘΠ ΘΟΡΗνΙ, : καὶ φύσει δίκαιον ἐστι, καὶ 
ὑπὸ τοῦ νόμου προστάσσεται. ὙΠι5 δίκαιος, ἴῃ ρΟρυΪΑΓ 
0.86, ΤΔΥ 1η6Δἢ Ὀοΐῆ. Τπουρῇ ΚοΟρρα οὔβογνθβϑ {πμδὲ 
δίκαιον 18 ΑΙ γα 8 ἰο ὃδ6 τοἔεγσγοά ἰο. ἰμο Ψ}}} οὗ Οοά. 
Ὑ8Πδι [Π6 ἀμ 1Β ἃ δδί: ἢ 18 πιο] ν τ ρῆς, ἢα5 Ὀόδη 
ἱπναγ ὺν δοκπονίθαρδα ΠΥ {πΠ8 πηοδέ Ὀδγθᾶτγουΐ 
Πα[] ΟΏ8, ᾿ 

ῷ, τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα. Ἦ6ΓΘ6 15 δηο- 
{πεν οχδιρίε οὗ οἰϊαϊ!οη ὙΠΠΘΩΣ δπ ἱπεγυα Βοίοτυ 
ἔογπ]α ; 88 αἱ ὅ, 351. ΠΟΤ 866. {ἰπ6 ἤοΐθ. Κσρρθδ 
ΠογΘ σοραγοθ δ6 [Ὁ] ονίηρ Οτγϑοῖκ ἀϊοὶβ : ἱκανώς 
βιώσεις γηροβόσκων τοὺς γονεῖς; 84 ἔλπιξε τηκῶν τοὺϑ 
γονές πράξειν καλῶς. ὌΝ 

Τιμᾷν, ΜὨΐοἷλ ΡΓΟΡΘΙΙ͂Υ 51:0:168 (0 »εγ οι ὁ θ᾽ 8 μίν 
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ἐοιυαγἧς ΔΏΥ ΟἾΘ6, τιδὲ 06 ὑπάογϑίοος (0 οὐπιργ6- 
ἀοηα αἱἱϊ ἰῇοβα 1ἰθβ8δγ ἀυ165 δῃά οὔδϊορβ οὗ δῇεδβοίοη, 
οᾶγθ, δηα βΒυρρογί ψ ἢ] ἢ βθθ πο] δα ἰῃ Γανθγθησο : 
ἃ 5ιρῃιῆοδίίοη ἰουηά 8150 ἴῃ [π6 (ΟἸδ88168] ιι86 οὗ 
τιμᾶν; 88 τιμᾷν τὸν ἰατρόν. 80 [Ιη {Π6 υ86 οὗ ὑποτάσ- 
σεσθαι δἀῃὰ φοβεῖσθαι, 88 ΘρΟὴ Καη οὗ πΠ6 ψι ἰοναγάβ 
{πΠ6 Πυϑοδηά, 18 Ἰηο]μαοα 411} 165 58 {4}0}]6 ἰΠογοίο, 
Οπ τἢ8 ρΡγϑβθηΐ βυδ)δοῦ 866 (6 ηοίδ οὗ δοϊοείίρς. 

4, ἥτις ἐστιν ἐντολὴ πρωτὴη ἐν ἐπαγγελίᾳ. ΑΒ8. {ἢ }8 
18. ΔΒ5ΌΓΘαΪΥ πο (ἢ6 ἤγβί σοπηπμδησιηρηΐ Ψ 1} ῥτο- 
ΤῊ 186, 80 [6 Γ6 τηι8ὲ 6 βοιη6 ἐϊηεέαξίοη της ἀθα 1} 
1.6. αϑϑογίίοη, οὐ [6 ψογά πρώτη 6 οὐπογν 86 ̓ ηΐθι- 
Ῥτοείβα. στοῖ.,  ΌΥ, δηὰ Τ)οάάκγ. τ ηκ ἐς πηθδη- 
1ηρ 15, ἐδο 3 δὲ ευἱέΐ, α δρεοὶαΐ ργοπιῖδο; {πᾶϊ ΨὮΙςΙ 18 
Δηποχαὰ (ο {Π6 δεοοπά σομητηδηἀηηδηΐ δοίηρ γαίῃοΣ 
ἃ θη 6 [8] αβϑϑογίίοη θο]οηρίησ ἴο 41} [ἢ σοιμμηδηά- 

᾿φηθηΐϑ, δΔηα Ὀοϊηρ α σοποραΐ ἀεφοίαγαξίοη οὗ (6 τγθτον 
αοα πνοιυ]ὰ βῆον ἴο ἴποβα ψῆο Καρί ποί οηἷν ἐλαέ, 
μυΐ αἰέ ἢϊ8 σοιῃδηπηθηΐ8 ; Μ ἢ116 ἐῤὲα οὗ ψῇοΐι (ἢ 6 
ΑΡοβεῖ8 βρβαᾷκβ 18 γϑα  υ ἐδε γϑέ δῃὰ οηΐψ ρτϑορρί οἵ 
{η6 ἀδοαίοσυδ {ἰπῶΐ ἢ48 ἃ ραγέϊομία»" ργοηιλδδα μη χρά 
ο 1ἴ, Ρασυ αν ἰο 1561, (866 Ποάατγ.) ᾿Ἂο 4118, ἢον- 
ανϑῦ, 1 ἢ48 Ὀδθη οδ͵]εοϊοα Ὀγ Ηδηηη. δηά οἰξογ, 

ος δ60 1 ἐς {πΠ6 οπέψ οπ6 σι ἃ βρβϑοῖαὶ ργοπηῖβ6.; Ης 
Μοῦ α ἰηϊογργοῖ, “ ψ Ὠ]Οἢ 15 Π6 ἢτϑί σοπηπηαπάπηρηϊ οὗ 
1Π6 δεοοπά ἑαδίο, δῃηὰ (δὲ νι[ἢ ἃ ργοπ 86 ΔηποΧοί.᾽ 
Βαΐῦ [Π18 βθϑῆγβ ἴ00 δι  ἘΓΑΓΥ 4 τοι ῃο. γρίογαθ]8 
15 (μὲ οὗὨ {π6 ἰδία (οιηπιοηίαίοιβ, 49  εἰβ8., Κορρο, 
Ἐοβθῃη., ΘΟἢ]68., Δηα 48ρῖ8, Δαορίοα Ὀγ δίαάε Δα 
ΨαΙρυ, ψ]ο ΘΧΡ δἰ, ““ ἃ ὈΓΙΠΔΓΥ ΡΓΘσΘρί ; οὁη6 οἴ [6 
ῬΓΙΏΟΙΡΑΙ ; ψ οἢ Β6η56 οὗ πρωτ. ΟσουΓ8 ἰη Μαίί. 10, 
80. 20, 27. ῷ, 88. 1 Ττ. 1, 15 ἃ 16. Απὰ κ4881- 
ΤΟΑΪΥ ἃ ῬΓΙΠΊΑΤΥ Ῥτγθοορί ἰἰ 18, υοἱ αὐ Κ᾽ μοέμπι, υοἱ αὐ 
ποροδδιέαίοηι οὐδογυαπαϊὶ, ἃ85 Ἐοβθηπι. ΓΘΙΔΓΚΒ :Ἐ δηά 

- “πὶ Ῥγεῖβ, ἀρ Ϊ σοιηραγεθ ἃ βἰμῖδγ δεηιϊρης οὗ Ἡ. δίδου θα 
Ὅευϊ. 20, 6. Ῥεεοερίαη ααϊπίιπι ἱπίοῦ ρταντία ργανθδι τα εϑῖ. 
1}. ευ.8 τηογσοδάθιῃ ρΥοαρίογι) δ ογ  ΠΟῚ ἈΡΟΓΟΪ, Ἔχοορ 8 ἀυοθυ, 
φιυογυπι δἰιογυπι εἴ ρτανίδοίγυπι, αἰΐογυτι [Δ ο} ΠΠἸι. ἨΏΟΓΆ 
ρΡδίγειη οἵ τηδίγθῃ τηᾶχὶ 10 ΠῈ δὲ ργεοερίιιπι, οἵ ΠΊΘΓΟΘΒ 6018 δδῖ υἱΐα 

ΨνΝΟΙ͂,. ΝΙ. φυ 
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(48 Μτ, δ᾽44ε οὔβϑεγνοϑ) 5 οὗ ρϑου δῦ ἱπιρογίαβῃοο, 83 
ἐοπάΐϊηρ, Ὀν τῆ 6 ̓1]υπούοη οὗ ϑαγὶγ ἀἰβοίρ! 6, το 
ΒΘΟΌΓΘ 8ὴ οὐυδαϊθηςο .ἴο 4} {πΠ6 τοϑί. ὍΤῇα ἐν ἐπαγγε- 
λίᾳ τηυϑί (1 {ΠΠ|ΠΚ} ἤᾶνα {Π6 βθῆβ88 14:14 ἀονψῃ Ὁγ 
Ἠδιημη,, “ δηά {ἰ|2ῖ ἴ00 ἢ858. 8 ̓ΓΟΏλῖ86 ΘΠ ΧΘά ἰο {{.ἢ 
Ις σαπποῖ 8:0}, “ 18 ἃ ΡΓΠΙΠΠΔΓΥ ΟἿ δεοαμδο 1ἰ ἢ85," 
δες. ; δίηςθ (88 ξοβόιηη. ΟὈΒΟΓν68) ““ [ΘΓ 8 ὯὨΟ στοαί 
ἀϊθδγθησα, ν βοίϊον ἃ Ὀ]6ϑδίηρ᾽ ἰδ Ῥγοιηἶθδα, ογ ἃ [ἢγοδὲ 
ἀοηουησοά ; ἴον θοϊῇ δῦ ϑαυδ!ν διϊδοῃ θα ἴο, οἵ. ἴῃ1- 
ΡΙΙοα ἰη δας σομηπδηάηχεηϊ. Αηά ὀνθῆὴ σἤθη {Π6Γ6 
ἰβ ἃ σοπετηυηϊοδίίοη, αοα δ [Π6 βᾶπ|6 {{π|6 Ῥγο τη ἾΒ68 
8 ὈϊΪοδβίηρ, 1[ (Πδΐ ᾿αν 15 ορβογνθά, δηῃᾷ νίσβ νϑγβ8." 
Ι τψουϊὰ «ὐά, ἐμαὶ {ἢ8 δον ἰπίοργοϊδιίοη οἵ 
ποώτη ΜὮΏΙΓΙ 1 ἤᾶνα τὸ ον 15 σοηβενηδά ὈΥ {πὸ δὰ- 
τπογ νυ οὗ ΟὨγγβοβί. δηα ΓΠ6 τρεῖς (οι πηϑπέαζοιβ, 
0 ὈΪδἰΏΪΥ 80 ἴοοκ 11. Τῆυ8 ΤὭὨΘΟΡὮΥ]. τϑιλδυῖβ, 
τπὰϊ οὐ Φρονεύσεις, οὐ μοιχεύσεις ΓΘ ὨΊΘΓΘ ὈΥΪΓΏΔΕΥ 
φοπΠ]Δη τ 6 15 ; θὰ {18 [8 ἐν ἐπαγγελίᾳ, Ἡδίῃ ἃ ῬὑΓγο- 
ἴηἶ86 δῃηοχϑα, δηὰ {πογοίογ ἰ8 οὗ ᾿ἰἱρίθγ πηροτεί- 
8Δη00: ἴον (Π6 4415) ἐκείναι γὰρ αἱ πρώται, ἐδοδα μτὶ- 
ΤΩΒΓΥ ΟἾΘ68 ἤᾶνΘ ὨΟ ὈΓΟΠῚ 868 ΟΓ ΓΕ Γ8 ΔηηΘΧΟά. 
- 8. ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἔσῃ μακροχρόνιος ἐπὶ τῆς γῆς. 
ἴὴ (Π6 Μοβδϑῖς ἴἂνν 18 ργοι θα ἃ ἰοηρ ᾿ξ 1η Ῥα]68- 
τη; 1 δείηρ δαάρά, ““πμοῖ ἴῃ6 Ἰμοσὰ τἀν Οοά 
ἰνϑίῃ (ἢ66. Βυξζῃ6 ΔΡροβίϊθ, πού ψυϊηρ' το ἐ7έιυ, 
ι ΟΠ ΓβιΙ8η8, ΔΡἢ 1165. ψῆδί [8 ϑαίὰ οἵ Ῥαϊδθϑίιηθ ἴὸ 

οἴ οΓβ αἰϑο, οχίϑθπαβ {ἢ 6 δρρ᾽!ςαῖΐοι), δηὰ τῶ 68 ἐΐ 
δοιηηοη ἴο 811 Ιῆθη. ΤὮΘ βθῆδο οὗ [Π6 ργοιη θα νγ88, 
(δὶ τἢ6 26» }8}} δίδία δῃου πὶ θ6 βουτγίβηϊηρ δη ρογ- 
Τηδηθηῦ 1η ἰἢ6 ρτγοη)ιδοα ἰδηΐ, 16 {πΠ6 ΟὨ αγδἢ γ τα 
Ὑ76}} οἀπολίοα.Ἐ δϊ {818 18 ἀρρ]!οθ 6 ἴο 41} Βᾶ- 

Ἰοῆρθνα. 5.0, ΟΥ [ν8 Οἰμδεὶοαὶ οἰϊδίλοηβ {πα τηοϑὶ παρογίδῃι ΔΓ 
6 ΤΟ]ον Ωρ: Αὐϊδῖοι. Νίο. 9, 2. δεῖ»---καὶ τιμὴν δὲ, καθάπερ θεοῖς, 
οὐ πᾶσαν δὲ γονεῦσιν, οὐδὲ γὰρ τὴν αὑτὴν πατρὶ καὶ μητρὶ, οὐδ' αὖ 
τὴν τοῦ σόφοῦ, ἢ τοῦ στρατηγοῦ, ἀλλὰ τὴν πατρικὴν ὁμοίως καὶ μη- 
σρικὴν᾽ καὶ παντὶ δὲ τῷ πρεσβυτέρῳ τιμὴν τὴν καθ᾽ ἡλικέαν, ὑπανασ- 
Τάσει καὶ κατακλίσει ; δπὰ Ρ]υϊ, ἀο ἔγοϊ. 6). μ. 479 Ε. πάντεει--- 
λέγουσι καὶ ἄδουσι, ὡς γονεῦσι τιμὴν μετὰ θεοὺς πρώτην καὶ μεγίσ- 
Γην ὅτε φύσις ὅ τε τὴν φύσιν σώξων νόμος ἀπέδωκε. ὅεε [20 Ματῖ 
Δ), 48. 

ΤΏ Ογάθ, ἤν ΥῸΓ, σδἢ ΒΟΆΡΟΘΪΥ ὃ6 Δρρ]εἀ ἰο ρήἠμεαέξοη, υἢ- 
1θβ8 ἰῇ ἃ οἰγου οὐ ΓὩΔΏΠΕΓ, ὨΔΙΊΕΙΥ, οἷῆοα ἃ ροοὰ δἀυοαιίοη οδη 
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ἐξόη8: ἴον {86 εἴβοπατρε. οὗ 16 ἀυείοα. οὗ 16 τηυϑὶ 
ἀορϑηά ὑροῦ ἃ ἐδγθίυ! απὰ το] σίσαβ οὐοδιοη, δηά 
ψτσες (6 ἀυς αἰθείαγρε οἷ, [Π056 ἀιι{168 πὸ βίδἴθ 
ἐδ ἤουγβ. ΑΒ ἴο “Ἰοηρ [δ οὗ ᾿πάϊνἀυ4.8,᾽ οὗ 
εἰχδὸ εἰγα ραδϑδρο 065 ποῦ ἐγοᾶῖ. (Β ασδηπ).) 

. ΤΠ5 ἀπ τς, 88 γι τίηρ το Οδη] 6 σσηνεζίθ, ΥΟΣΥ͂ 
ΡΓΟΌΔΟΪΥ οἰπἰἐεα (ἢα οἶδυβο “ νης 186 [ογὰ Ἐν. 
Θοα;," ἅς. βϊποθ (8 Ποαάγ. οὔβεγνοθ) ιἐ Ὀοέξαν. 
814 (Π6 οα86 οὗ τἢ6 Ψψῃο]α ΟἸυγοῦἢ ἢ ἜΧρΓΌ89 ἴδιο. 
ῬτοπΒ6 [ἢ ἃ ΚῬΠΕΓΑΙ Μαγ. 415 ἴο {Π6 ἸπέοΥργθίδε δ: 
αίνεῃ ὈΥ οβοηπι., οὗ {86 ργοηλίβα, 1ζ 15. ΠΙΘΉΪΥ τηβ6- 
ὨἰοΌθ, ὅπ ἢδΔ8 Ὀδθη δαορῖθι ὈΥ «ἰηισϑὶ 8}} γτθσθηΐ 
(οπμθηϊαδίογθΌ Ὑοδῖὶ 1 οαηηοῦ σοηβοηϊ (6 Ἔκ ἀ6 
(6 ἤτγβί ἀπα τηστὸ σονίοι. ἀρ οσατίθη ἴο ἐναϊνίμαΐε, 
Ὑ ἢ ς ἢ, οοπβίἀογίπρ (ἰνλῦ 4}} ἐἢ 6. Ῥποιῖ865 ἴο εἶθ 76 ν᾽ 
ΓΟ ἰδηροτῖαὶ, 88 ᾿Κοὶν οπϑυσῇ ἰοὸ πανὸ Β6δη 
αἰνέη, Δηᾶ (45 ΟἤγΥΒ. για γΚ8) 88. βογί οἵ ὑγοιηβ 
σεἰοιϊαίσά ἐρ δανε νοῖσης 1 οὨΠ] ἀγθη, δηα 50 ρ]Δ π᾿ 
ταὶ 1 οσσυϊὰ ποῖ θ6 πριϑιπιἀογϑίοοή : ψῃοηδαβ ἐῃθ 
ἀδοννα ΟΥ̓ παιίσηαὶ σοί ηθδησο ἴῃ Ῥα᾿οείηα νου ]ά 
ἂν θυΐΠ{|6 ψεῖρι ψ οδΠ ἄγθη, ΟἿ εἐουγβθ, 

Βονονεξν, {μἰ5, {κα 41} οἵ ΠΟ [ΘΙ ΡΟΓΆΪ 9Π68, σἂ η ἤδνο 
ΒΟ ἃρρὶ᾿Ιεδὔοῃ ἴο Οἠγίδέϊαη 8. ἌΝ 

4. μὴ παροργίξετε τὰ τέκνα ὑμκδν, "1)6 Ὥοϊ Ῥτονοκθ 
δῃ ᾿Ιγγϊαῖα ἴδοι ΟΥ̓ ΠΠΠ ΘΟ βΒΆΥΥ ΠΓΏΏΘΒ6. ὅδὲθῖῃρ 
οί σπ 4, 96. 6 εν ἐρεθίξετε δῦ (οἱ. 8, 91... 
ΨΠΘΓΘ 15 αἀάοά ἵνα μὴ ἀθυμώσιν, ἱ. 6. ““ 168[ τῆ 6 {Ἀ}} 
ἑπῖο δ βίυρία ἀδβραῖγ, δ οἢ 1η] Δ] οἷουθ βανθυν 

. υϑπάβ ([ο ρσεπογδῖθ." ὙὉὍμὲ Αροβίΐβ {Π|6Ὸ 88) οἷ Π8. δὴ 
δαϊποη!ίοη ψνῆϊο, ιΓ δὐἰθηάοα ἴο, ψουϊά τῆβκΚό 
ΒΒνΕΓΘ οσογζοοίίοη ᾿{{||6 ποούδϑανῳ, Ὡδιηθὶν, ἕο ρῖνθ 
ἄνα ΟΠ ἀγ6π’8 ΘΌΡΕΓ δηα χοἰ σίοιι5 δἀιιοαισῃ, ᾿πσ] υά- 
ἴω τῆογαὶ ὑσαϊδίπρ δηὰ ογεῦι! ἱπεῖγμοι θη ἰπ δὺς} 
Κηον οάρο 88 τῆδν δ6 γοηυϊϑῖῦα ἴογ {Π6 θ᾽ διίοη 1η}|{ 
{λιοΥ 8.6 ἴο ΘσυΡγ. 

αἰἴοπα ϑοσυγε (ἢ οὐδεάΐεηοε. Βιυϊ ἃ ροοά ἀσπιχεοίίο εὐποδίξοι ἀδς, 
Ρρηες οὐ ἰδ οὔβεγυδῆςς οὗ ἴ[ῃ6 δρονε- πιοηςοηεα αἀυζε8 οὗὨ {6 πι19- ΄ 
δαπὰ δοά νἱέδβ. ΕΌΓ, 88 Ἵπεομ]υῖ, τοῖα γκ8. (ἔγομι τυ.) τοῦ ἀν-" 
δρός καί τῆς γυναικὸς ῥυθμισθέντων καὶ τοὺς νόμους οὗς αὐτὸς φθάσαε 
ἔθηκεν, οὗ κολλοῦ καμάγου τὰ παιδία ὑποτάξαι. πυρδις τ Ὁ : 

δυ ὁ 
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. ΓΒ παιδεία 16 τοπάἀεγοα Ὁγ οὔν ΕὨρΙ ὁἢ ὙΓΑΠ511- 
ἴοτβ ἡβγέμγο. Βυΐ {818 18 ΒΟΔΓΟΟΙΥ δἰρηϊῆσαπί Θηουρῆι. 
Βγ Μδοζη, οογγϑοξίοη ; ψὨϊσἢ, Πονανογ, 18 [00 ΒΈΓΟΏΡ' 
8 ἴθγηι.. 1 158 (Κθὴ ΌΥ Κορρα ἴο ἀεποίε {π6 ᾿ψ ῃοὶθ 
οὔτ ἀϊδοὶρέϊπα ρμεονγ 6, [6 Ἰηβεγασίίοη, τ ῃοίποῦ ὈῪ 
Θδχδῃρίθ, ὑρσηρίίδ, Δἀπῃηοη! 08. ΟΥ ῬυπἸβῃπιθηΐ : δΔπα 
1ς 18. ([ἸῈὲ οὔϑουνθϑ) ΒΥ ΠΟΥ ποι 5 ψΊ ἢ νουθεσία, ψ ΒΊΟΝ 
δ σῃῆθ5, Κα {Π6 Ηροῦγ. ὙΘῚ, {86 ἰτγαϊπίηρ οὗ (6 
τὰ ἰο νἱγίι ; 8481 ὅδ). 8, 18. (βροβκΚίηρ οὗ Ε1), 
οὐκ ἐνουθέτει τοὺς παιδὰς αὐτοῦ. ἘοΒΟΠηι. αὐ ἢ ΘΟ Β ]ου. 
Θχραίη ἰἴ, ““ ἱπδιϊαςίο οἱ α 1501} }}1π4,᾿" ὙΘΊΠΘΣ 1ἢη 
ἸδΑΓηΪηρ οὐ πηογαῖὶβΌ Απὰ {μ6 Ὁ τοηάθγ (86 ψδοῖς 
οἶδυϑα : ““ Θά )σοζο 608 ̓ πβε υἱοπα οἱ δά ΟΠ 68 πλογα8 

᾿ φΟΒογιηδτο, δοοουμηοάεαίὲ δὰ ργϑβοορία τεϊϊ σίοη β 
ΟἸ γι βυίδηθο :᾿ἢ ψ ὨΙοἢ πιαν 6 16 Β6η86 ; θυ [ἴ 56 6Π|8 
ΠΑΓΒΉ 80 (0 (8Κ6 (6 ψογά. δϑοπιδ ϑοραζγαίθ [ὴ6 σαι- 
δεία ἔτοτη Κυρίου, αι ἴακΚα 1 ἰο ἀδηοίς (48 Βοάακ. 
οὔϑογνθ8) βυο ἃ Κηονίθάρσε οὗ Ὀοοκβ, ἴθ, δηά 
(ρβ 88 ΠΊΔῪ ἢϊ (θη ἰο Ἀρρθᾶγ ἴ [δ ψ ἢ ΒΟοηουΓ 
δηά υδοίῃ!]ε85. Βιιΐϊ {86 Κυρίου σδπηοί θυΐ θ6 τα- 
ἴδγγρα (ο δοέὴ ; δῃρὰ 1 σδὴ ὈΥ η0 πιϑδῃβ {π|ηὴΚ {παὲ 
(ῃ6 Αροβι!α δή τ γον ἴῃ νον ΠΠ ΟΓΆΓΥ δηΐ ῥτοίδβ- 
βίοηδὶ δἀιιςαίίοη. 7λαὲ δα πανοῦ Ὀθθη τοὶ ἢσρ- 
Ιοοιθά δπιοῦρ {6 Ηθδίπμθηβ.- Ηδ ῥγορϑῦὶν πιοδηὶ 
(ἔο υ86 (6 νοςτάϑ οἵ Ποαάν,) ““8ιι6 ἢ) ἃ σοιγβα οὗ ἀϊδοῖ- 
»έϊπε απὰ ἐπείγεοέοη ἃ8 Ῥτορουὶυ Ὀοϊοηρβ ἴο ἃ γέ ι- 

᾿ 90Μ8 Θὐμοαΐίοη, ΜὮΙΟἢ οὐρσῆξς ἴο θ6 δπιρὶ οΥβά ἴῃ ἔογω- 
ἴην ἰδ ἴον ἐλ6 ],ογά, ὈΥ Ἰαγὶπρ' ἃ ταβίσγα!ιηἴ ὑροῦ ἐδ 6 
ἤγϑί. Δρρθδγδῆοεβ οἵ δνϑγυ ν]οίουῦβ ρϑϑβ8β!οῦ, δηὰ 
ποιγδἠηλιρ ἐΐδηι ἃ ἱπ ἐδδ τυογὰς 07.7}αϊξἦ ἀπά ὁ} δοοὰ 
ἀοοέγ ἐμ 6." (1 ΤΙ. 4. 6.) Αἴἶογ 4}, πονανογ, 10 ἰδ ποὶ 
αυϊία οἰοαγ ἐπ ἰἢ6 ΑΡροϑι]α δα 1ῃ νἱδὺν δὴγ [δίης 
οἵ ἰχαϊπιηρ ἴῃ Ιδατη!ρ Δ ργοίδβϑιοηδὶ Κηον]οάρε δἱ 
411... Ηδ β6θιηϑ γαίεσ ἴο δρρὶν (ἴθ ἴδθγι8 ῬΓΟΡΕΓΙΥ͂ 
ἀσφηοίίηρ' (ΓΑ Πρ 1Π ρἴΘΠΘΓΔΑΙ, ἴο τηογαὶ δηά γα] ρίου 
ἰγδί Ὡη, 85 [6 1 ΚοΙ 1681 πθδη8 οὗ βϑουτίηρ (6. οὔδ- 
ἀϊέηςό οὔ {π6 σῃι!άτγρῃ. : 

δὅ.᾽ οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα. ΤΠῸ 
(οπηπηοηΐϊδίοιβ Γοαγκ οὐ (6 ργμάδησθ ἤθγο βϑῆονῃ 
Όγ τ1πΠὸ Αροβέθ, Ὑπὸ ἀοδ5 ποῖ δι δ ροβίίοαὶ ἴῃ πο- 
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νδίΐοη, ΠΟΥ ἐπιογίογοϑ δ 411 τ τ (ἢ 6 68.6}}9Π6 4 γ68- 
{Ἰοη8 Ὀοίψοοη Ὀοηά-βϑοινδηΐίβδ ((οΥ δισ ἢ 8.6 δῦ 
τη 684Π1) δηὰ {Π6}Γ πηδϑίοιβ. “ΟΌΘΥ (8808 86) γΟῸΓΣ 
Θαγίἢ]γ (κατὰ σάρκα) τηθϑῖοτβ." ΤΠ6 σάρκα, 1ἴ ΠΊΔΥ 
86 οὐϑβϑογνϑά, ἰδ8. ἰηϊγοάδυςοα ψΠ ἢ δη Ἰηα!γοοῖ γρίδγθησθ 
40 [{Ἰὸ ϑδριγίίυδὶ Μαβίοῦ τη Ποδύθη. 

ὅ. μετὰ φόβου καὶ τρόμου (ἴῃ ψΠΙΟὮ τρόμου 15, 88 
ΤΒΘΟΡὮΥΪ. ὈΌδογνοθβ, ἰηθησδῖνα οἵ φόβου) 18 ἃ ἰογιηυΐα 
πτηροτγίηρ [ἢ6 ἀδορϑϑὶ τονθγθῆσθ. ϑοῃηθί! 68 ἰζ 18 
τιϑ6ἀ ἴῃ 16 Νὲν Τοβίδιηθηίϊ οὗ [6 ἔδαν οἵ αοά. Οπα 
ΤΩΔΥ ΓΟΙΊΑΓΚ ον (86 ἀΙ81στϊδ!ηρ σΠδγασίθγίϑι1.8 οὗ 
{π6 ἴαν, δῃηα οὔ (6. 5ρ6|], 85. 1π|ρ]ϊ]6αἃ 1 (Π6 τνογὰ8 
ὃγ ποῦ {16 το σίοις ρΥἱποὶρίθ 18 ΘΧρΓΘβϑοα ; 1. 6. 1Ὦ 
τι ΓΟγηθῦ, ΌΥ {Π6 2δαν ο΄ Οοά ; ἴῃ 1} ]δἰΐογ, Ὀγ {δῖ 
“« ρεγἔεςς ἰονα ψ οἷ σαβίοιῇ οὐ ἴδαγ,᾽᾽ Υοῖ 1 σδηποῖ 
Δββθηΐ ἴ0 {Π6 ογἰοἰ8ϑ οὗ Κορρο, (πὶ (ἢ6 ρἤγαβα ἰβ 
ἤθγα πιϑδηΐ ἴο ΔΡΡΙΥ αϊγοοίίψ το Οοά. 

ὅ. ἐν ἀπλότητι τῆς δ ττω ὑμῶν, “ ΠΡΊΒΙΤΕΟΥ δηἀ 
ΨΙ ουΐ 8.16 688. ΚΟορρδ σοιηραγεβ ἰἢς ΗΘΌΓΕΥ 
ἼΔ9 Ὕ 11 Ραγαὶ. 20, 17. 8ὅ0 νὰ 880, εοὐέἦ γῖρῪλέ- 
λεοαγέοράπεις. Τίνα ΟἸαϑϑίσαὶ ΨΎΙΟΙΒ ι86 ἐν ἀπλότητι, 
Αμὰ 809 (ονι.], 12. 

ὅ. ὡς τῷ Χριστῷ, 1. 6. (Αα8 ΚΟΡΡΘ ΘΟΧΡΪΔ1η8) “6688 [Ε 
1Π86 βούνίοθ Ψόγθ υπμῖο ΟἾγιϑί, [ἢ6 Ὠδάνθη νυ Παδά, 
ΠΟ 18, 1 ἃ ΠΊΟΓΟ ΘΙ ηΘηΐ 5856Πη86, ἴΠ6 [,ογὰ οὗὨ 186 
ΟὨγιβ δη.ἢ" ᾿ 

6. μὴ κατ᾽ ὀφθαλμοδουλείαν ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ’---- 
ἀνθρώποις. ἩδΓΘ 15 {ῸΓΓΠΕΓ οχραίηθα (ἢ6 ποαδθ ἴῃ 
ν Ὡοἢ τἢ6 ΒΟΥΝῸ 18 ἴο 6 γοηαεογοά, πδιηοῖν, θο ἢ 1ἢ 
{π6 ργεϑθῆσα δῃηὰ δῦβθῃςθ οὗ [π6 πιδϑίθσ.. (ὀραΓα 
(οἱ. 8, 22. . ΝΝΝ | 

᾿Οφϑαλμοδουλείαν 15 ἃ Μψογὰ οΟΥ̓ ΓΆΓ6 ΟΟΟΌΓΓΘΉΟΘ, 
ἀῃ ψὨοἷι, 88 6 }} 88. ἴῃ ἀνθρωπωτάρεσκοι ἴῃ 6 ἀνὰ ραγί 
οὔ [Π6 σοιῃροιηά 18 οι ρἢδίϊςδ), ὈΥ ἃ βογὶ οἵ βυθδυαϊ- 
τ(ἴοη οὗ μόνον. (Οοπιραᾶγα (Ἕ4]. 1, 10. Τῆς δέον 18 
ουπά ἰη ΡΒ. 58,56. Τα (ὐοιηπιοηϊδίοῦβ σοιήρᾶγο ὑπὸ 
1 ρῆγαβο αὠγέδιδ δὲ οοιιἶ8 δεγυῖγο. Βυΐί τὲ 
5866 15 ἢοΐ ἅ1116 οὗ [ἢ 6 βα!θ πᾶῖυγθ. Μοῖΐδ ς 
158 ἴῃ δεπέξηιοεπέ ἀἀἀαςοα Ὀγ  εἰ8. οι Τοῦ. Ααρο)ρῆ. 
1,1,.44. Μαϊΐο οοκςίιδ ΄αΐ βαυπὶ οἴδοίιπ εὶς, θυτα 



βρύφ ΒΡΒΕΔΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ, ΥἹ. 

λά τοβοίϊζαπη ἱγὶ ογθά τ, ἔβη εῖΒροι σαν ; ὁϊ Βρργαί ἴΌγε 
οἶδ, τυγδυ δά ἱῃροηλ τᾶ: αἀμθπα θδησῆοίο 
δα]υηρα8, 116 οχ δηῃΐμηο ἔβοϊεί, βίοι βδγ ζαίεγγα, 
ῬΓΘ5Θἢ58 δϑθηΒα08 1ἄδπ 6ϑῖ. 

Τῇδ ψογάβ ἀλλ᾽ αἷς δοῦλοι τοῦ Χριστοῦ ἅΓ6 ΘΧΡΪΔΠδ- 
ἴογν οὔ {Π6 αἷς τῷ Χριστῴ. Τὴ ψοΓάβ τοιοῦντες τὸ θέλη. 
μα τοῦ Θεοῦ ἐκ ψυχῆς [ὩΔΥ 6 ΡΑΓΑΡἨγαΒΘ( : ““ Ποίηρ 
1Π6 ν}}} οἵ Οοἄ, ὈγΥ ψἢ986 ργονίθῃσα γ6 ψ γα μἰδοοὰ 
1η ἃ βίδία οἵ βογνυΠρ, Δη6 {Πογείογα ρογίογηίηρ; 
ὙΟῸΓ 86γνῖορ ὨρδΓΓΪΥ δηᾶ ψΠΠΉαΙν, 88 Ὀεϊηρ γοηἀογοὰ 
ἴο [6 [οτα. ΟὐΟΏΡΕ4ΓΘ 1 Ροϊΐ. Φ, 16. 

6. ἐκ ψυχῆς, θὰ απίτεο, τοααϊίψ. Μετ᾿ εὐνοίας, τοξέἁ 
εοοἰ -αὐεοοάπεδε, υυἱέἐπομέ σιμἐἐθηη6866. (Ἰοτίρατο Βοαι. 
18, δ. ΜΝ εί58. οἰἰ68 Τ. Μαρ., ψῇο γϑπηδγκβ. (δὲ εὐνοία 
ΒΌΡ 168 48 ν}06}} ἰο (Π6 ᾿Ἰηέΐδγῖοῦ γι Γαβροοῖ ἴο {ἢ ς δα- 
ῬΟΓΙΟΓ, 88 [0 (ἢ6 Βαρογίοῦ ΨΠἢ γοβρθοΐ ἴο 88 [ηΐδειου. 
Απὰ δε ρῖνεβ τηδην (4881 84] ΘΟ χδιῃρ 68 οὗ {π6 ἕογιηθ 
860, Εὐνοὺς ΠΔΥ, ἴῺ (ἢ18 86η86, 86 τοηάετγρα εσεέί- 
αὐεοίοά. 
. 8. εἰδότες ὅτι ὃ ἐάν τι ἕκαστος ποίηση ἀγαθόν. Τα 
ξοοά Βοῖδα βροίφη οὗ 18 [δι ψῃϊοῖ γεβυ θ᾽ ἐγοι τὰς 
ἀϊβοῆδγρα οἵ ἀυς168 ψῃοίθογ ἰονγαγά8 Οοα ογ (οννατ 8 
ἸηδΔῃ, δπἃ ἴῃ Πδίβοανο βἰδίίοη. ἜΠῚ8 ροοά, Ιξ 15 
ἢρυγαιῦνοῖν 8814, κομιεῖται, ἦθ δἰαϊέ τεροῖνο, νὶΖ. {Π6 
τεαγά οἵ. ἈΟΡΡΘ σορδΓαβ ἴΠ6 1,3εη ἀώο τοίεγεξ, 
ἔοι 7αοίογιεπι ργωπια ἦχο γεξεγοί. 866 4 (ον. δ, 10. 
1 (οζγ. ἢ, 22. 2, 18. δ]. 8, 438. Κυρίου, 16 15. ρμ]αίη 
τοί [ἢ6 ἐοηϊ(οχί, τηυδὲ πχραὴ Οὐ γέδέ, οὶ (ἀοά, 88 
80Π160 ΘΧΡΪΔΙΏ. ! 
9. καὶ οἱ κύριοι, ὅζο. Τὴ καὶ ἰ5 οχρίαϊηοα ὮῪ 
ΚΌΡΡΘ, οοπέγα υεγο. Βιιῖΐ ἰξ πιᾶγ γαῖμον θ6 γεπάογεοά 
υἱοδοᾳ. (ΟἿ [6 ψΟΓαάβ τὰ αὐτὼ ποιεῖτε πρὰς αὐτοὺς, ἰὲ 
15 ὨΟΘΓ ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ἐθ Ρξθ88, 88 ὁ (ἢς δηί:θης Ομ θη- 
Ταῖοτῦϑ ; ὯΟΓ ἴο οοπῆπο {θὰ το {6 μετὰ εὐνοίας, 85 
ἄο [{ἢ6 τἸῃογα γϑσθηΐς (οημηρηίδίοῦβ ; ΠῸΓ ἰο (86 τὰ 
αὐτὰ ποιεῖτε (88 40 50Π18 δηἰθ 18 ἀπά ἀ50 (6ρ6}}.) οὗ 
οοπαεοοοηδίρῃ, Απᾷ Ο3ρ6|!. «εἰἴἰεβ ϑδῆθο. Ἐρ. 47. 
ὙΠ 6Γ6 ἢ6 6815 βαγνδβέβ ον ορηδορέθα, Ὠυπ)θΐα ἐεἰθη ἀκα, 
ΤΠ ον εβογναηίθ, [6 τήϑυ. θ8 Βοὶέογ γσορδιάρεα δβ ἃ 
Ῥορεΐαν' ρ᾽νγα8ρ, προ Ηρ “ς )ὼὸ γοιι ἀπέϊ68. ον ἀγὰϑ 
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τθη ΜΠ} 16 δἰ ΠΟ ΓΙ Υ δηα ἰδοῦν." ῬδθδρΒ 8180 
(Π6 ΑΡροβεϊθ τῇδ  ϊηΐ αἱ {1Π6 1η]υποίοἢ οὐἨ “6811, ἴο 
“«4ο υῃίο οἴ ΠΟΙ 88 γα νου ἃ {ΠΥ 5ηοι] ἃ ἀο υπῃΐο υ.8.᾽ 
ΝάΑΥ, δὅϑηθοδ ἰη Ερ. 47. (οοα Ὀγ ἥε(8.) σοποϊιάθ8 ἃ 
8. Π}1}18 Ὁ δἀπηοηϊοπ (ο σοπεδβοθηβίοη δηὰ Κι πῃ 685 ἴο 
ΒΟΥνδη 8 Δ] 8 δ᾽ ΠῚ ΔΓ ῥγοοαρί, “δὶ σα ΠΟ ΥΟΥΘ 
νῖνα8, χυοιηδαπηοάιπη ἰδοι 8 ρογίοσθιῃ ν6}]88 νυ" 
ΨΟΓΘ. δ 84]80 Φοβερῇ. Δηῖ. 6, 7. οεἰδἀ Ὀγ ὙΥ εἴ. 

[η ογάοσ (ο "} πδίγαΐθ [ῃ6 ἱῃ) ποι ο 85 ἰοὸ ψἢηδέ 
(ΠΟΥ ἀγὸ. ἐο ἀο, τῇ Αροϑβϑῖ]6α ρσίνοβ. ἂῃ ὀχαπιρίο οὗ 
ναί ΤΠΘΥ γα ποέ ἐὸ ἀο: δανθγίηρ ἴο ἃ ἔδυϊ ᾿ἢ πηΔ8- 
[6Γ8 ΨΠΙΟὮ 19 ᾿ΠΠΟὨϑ᾽δίθηξ ψ1{Π} ΔΎ 8686 Οἵ ΓΕΒρΟΙ81- 
ὈΠΙΥ τον αγ8 ἃ ΘΟΠΙΏΟΠ Π)λϑίογ, ὨϑΙΏΘΙΥ, 8. 1Ὼ1- 
ἠδίογυ, οὐ) υγχϑίογυ, δηά ρϑββίοηδίθ ἀθ ΘΔ ΠΟΌΓ, Β1η6 6 
10 ἰοηά45 ἴο ἐδδβίγου ἢδί ν6}}-δῇδβοίθάῃεββ ψῃϊοἢ 15 
(Π6 πιοϑὲ ρον] οὗ 41} λιρπαη τηοϊίναβ ἴο Πα 6} γ οὗ 
βουνίςο. δϑυσῇ 15 ([ {Π1}Κ) (ἢ 6 56η86 Οὗ (Π6 ΘΧρΓΟβ- 
δίοῃ ἀνιέντες ἀκειλὴν, Δ ποῖ (Πδὶ ψὨϊο] ἰ8 αϑϑρηρά 
ὈΥ 8οῖδ ΘΑ ΪΥ ππούθγη8, ὨΔΠΊΘΙΥ, ““ ΓΘ ηρ {Π6 Ρὰ- 
ὨΙΒΠ 618 γα ἢδνθ- (Ὠγελίθηθα :᾿ [ὉΓ ἃ Παρῖΐ οὗ ηοἱ 
σΑγγγίηρ {Πτθαιθηθα ρΡμηἰϑῃπιθης ᾿ηΐο οἴδβοι 18 ψἢδέ 
1Π6 Αροβέία οουϊὰ Ὡδνοὸῦ ἢᾶνα πιϑϑηΐ ἰο ἱπου]οδία. 
Νοῖ οάῃ 1 ἄρργονα οἵ {86 ΘΧροϑβι τ! 0η8 οὗ ΠΠΟΓα γθοθηῖ 
Οὐοιηιηδηίϊδίογδ, “ 00 ποί ἰγοαΐ ἰμθ6πὶ ΠΑΥΒἢΪΥ, (ὁ 
δοίονο." . μα Αροβι θ᾽ 8 :π]αποίίοη (1 {Π|ΠηΚ} γθοἢ 68 
ἡαινέλον, δπὰ Του 49 4}} Ἰπθδδοῖηρ᾽ Δ Πα ραβϑιοηδίθ ἀ6- 
τοθδῦουγ. (866 Ποάάν.) Νὸοῦ πϑϑὰ νὰ ἴδῃου 1ὴ ἀνιέν.- 
τες ΔΏΥ τοίθγθησα (ὁ ἩΠαῖ ὑπ6Ὺ λαά ἀἄοηα ; ([ νὨίοΝ 
νίονν δοκη. γτοηάθγβ, “" πιοάεγαξίπρ γοῦν {ῃγϑϑίβ.") 
10 τλοΓοὶν 8 5165 10 ἰδέ αἴοηε, 7ογ δαν ; 8ἃ8 1ῃ. ΡΒ. 927, 
8. νοῦ (ῃὴ6 ΑΡοβί]α βϑϑῖῃβ ἴο ἤανβ δά ἴῃ τηϊης; 
((δοαρῃ (6 (Οὐομμηρδηίλίοιβ ἀο ηοΐ ποίϊοθ 1): 
ες Αριά6 ρϑί θη, ἀροη (ἢ6 [οτὰ, [1}ωρνα οὔ ψτδιῆ, 
ἐοέ ρο αἰβρίεδβυγε; ἔγαει ποῖ {πγβ6] ἢ, ἰθϑὲ ἴποὰ 6 
τιονοᾶ ίο ἀο ον!]." Ὑγ)ε6ί8. δά ἀτ1668 βανοῦαὶ ἜχϑΏρ 65 
οὔ {π6 ρῆγαβε; 8ὃ8 Τβυςγά. 8, 10, τὴν μὲν τοῦ Μήδου 
ἔχθραν ἀνιέντες ; δῃὰ ΡΙαΐϊ. ΑἸοχ. Ρ. 667 Ε. εἰς δὲ ἑώρα 
τὸν ἵππον ἀφΦεικότα τὴν ἀπειλὴν. ' 
ΤΠ δγίϊοϊθ β6θιη8 (ο Ὀ6 ιι864, 85 ΜΉΘ ΔρΡΠΠ 64 (ο 

ΠΟ11η5 οὗ νἱτίι168 Δηἀ νίς65 ; ἴῃ Ψ 816}} σΆ86 11 Θρρθδγβ 
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ἴο ἀοφείρηδίε λαδέ. Οἱ προσωποληψία 866 (Π6 ποία 
οη Ὁ. 2, 6. 
10. Τὴ Ερίβε]α δὲ Ἰδηρίδ οοποϊα 68 «1 ἃ τηοϑῖ 
ποεῖρσΥ Ἔχῃογίδιοη, ἢδηλοῖν, ἐμαὶ [86 (Ὠγ βεῖδ ἢ ὃ6 
οοηϑίδηϊ ἴη {86 τοϊ οΏ, Ἔνθ δαϊ8. τΠοῖν αἰγοϑῖ σαἰδ- 
τηῖϊ65, ν ἢ ψ ϊρη 16 Αροϑιῖα ἄοθβ ποῖ ἀ:ββϑ θα 
Ἔν ΟἸ γίβιιδη τηυδί, ΘΒρΘοΙ ΪΥ 1ἢ {Πο86 {{π|68, 
βῖίγσυργσίο. Νον {Π6 δχπογίδιίοη 18 Ἔχργοϑϑοά υὑηάθγ 
186 “5: {πᾶ46 οὗἉ 4 φσοἰαοθ 7, Το, ΤποσουρὮ]ν ἀγπιοά, 
Ῥτοςδβοάβ δον ἰο βαίι]6, δῃὰ βίδῃάβ οιἝῇ, {11} ΒΘ 
οἰ ον (Δ}} ἴῃ {ἢ6 ἥρῃ!ι, οὐ Ιεανα πὸ. Π6]4 σοῃβιιθγοσ. 
νοι εὐρὶ Οομραγ 4 (οσ. 10, 4. 1 ΤΠ688. ὅ, 8. 

Τῇ δῦονο, Ὠονονοσ, 866 18 8η υηπυ6 Πἰπϊδιίοη οὗ 
1Π6 β6η86. Τα Αροβίεία ἰγϑαῖβ οὗ σοῃβίϑῃπου ἰπ γεβίβί- 
ἰῃρ; τοπιρίδίϊοηβ οὗ ἐυογ Κιηα (ο ἀδβογί {π6 δι οὗ 
ΟἼγίβί. 

Ὗνε Πᾶνα Ὦθγα ἃ τ} ΔΓ Δ] 80. ΟΤοῖ. σοΙΏρΑΓγαβ 
9 Τίμα. 2, 1. 5. δ2, 7. ϑερί. Βυῖϊ 1 δὰϊ βυγρτγιβοά ἢ 6 
᾿δηά {Π6 οδοῦγ (οιηπηθηίΐδίοΓβ δῃουϊά ἢλνα οπλοἀ ἃ 
Ιοσιι8 “Ἕηλίη8 ἰη 1 (ογ. 16, 13, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν 
τῇ πίστει, ἀνδρίϑεσθε, κρατειοῦσθε, ΜΜΨὮΘΓΕ 666 {Π6 ποῖα. 

Ἐν Κυρίῳ 18 Ὀγ δἰπιοϑί 8}} (οτηπηοηΐαῖοτβ γεπαάθγοά 
“6 μοῦ ἀοπιηημη." Απὰ τπ8 (ἢ ψογά8 ἐν τῷ κράτει 
τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ν1}} 5, ᾳηἶν, “ ἴῃ ἀδρεῃάδποο ὑροι 
15. βιγοηρίῃ.᾽ Βυΐ 1 δ66Π|8 Ὀθεί(οΓ ἴο (46 Κζυρ. ἴον 
{Π6 γοξϊσίοη οἵ (ἢ γιδί, δηὰ 1ηΐογργαὶ τἢ6 ρθγαβα οὗ 
βϑἰοδ Δ5.Π 688 1η [ἢ 6 ῥγοΐοϑϑβίοη ἍΡῚΙ 2 88 1 ἃ ΡΔΓΔΙΪοΪ 
ρῬᾶϑθᾶρα οὗ 1 (ογ. 16, 18. στήκετε ἐν τῇ πίστει. Βοίἢ 
{Π6 δῃςδηΐ δηα τἸηοάδγῃ (ὐοῃηπηθῃΐδίοῦβ ἄρτθα ἴἢ Γγα- 
βατάϊηρ, κράτει τῆς ἰσχύος αὐτοῦ ἃ8 4 ἩἨφὈτγαϊδι, Ὀγ 
Ἀφ 10 }} ψὸ δυρδίδηςϊ να 5 οὗ σορηῃδίθ β ζηϊοδιίοη 8ΓῸ 
κι,864, ἰο ΟΧΡΓΕΒ85 {Π|}6 86η86 οὗ οπε οὗὨ [6 πὰ ἰἢ ἃ σγεαέον 
ἐερτοο. 

11. ἐνδύσασθε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ, πρὸς τὸ δύνασ- 
θαι---διαβόλουι Τα Αροβιῖὶβ ἤθγα ἴοϊοννα ὉΡ {Π6 εἱ- 
Ἰϊαγυ πιοίαρθον, δῃα βνοῖνθϑ [ἃ ὃγ ἃ Κίπὰ οἴδιοροτσυ; 
ἢγϑβί σοιηρϑγίηρ, ἴῃ ἃ βϑηθγαὶ ΨΑΥ, [ἢ 6 ϑίγοης πηοίῖνοβ 
ἴο βἰθδαίβϑίπθββ ἰῃ (ἢ6 (ὐοβροὶ βδυρρ θὰ Ὦγ {6 δ᾽ἀ8 
δηά βιιρροτγίβ 1{ ἱπιραγίβ ἤθγρ, ἀηἀ {Π6 αἰογίοιιβ ἢορθ5 
1 τονθαῖβ μογεδίϊοσ. Ηδνίηρ ἢγϑί Ἐχργθβϑβϑά (ἢ15 σεπο- 
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24}1ν, δὰ βἤονψῃ 118 Βρ ΓΙ ΓΌΔ] στηθδηΐηρ 6. {68 
ῬτοςΘΘα8 ἴο ΒΡΡΙΥ 1{ Ρᾶγίσι αὺῖγ. ᾿ 
᾿ Πανοπλία 5ρηιῆε8 16 ὁοιηρίοία ἃρραζγδαίιβ οὗ 
ΘΙΠΒ [ὉΓ 80 Ορὶϊία, ἡ ποῖον οβδηβίνα ογ ἀδίβηβινθ, 
Οὐ νῃίορ Κορρε τεΐδγβ ἴο ἃ σειῃδγκαθ θα ρδββαρβα οὗ 
ῬοϊΪγὺ. 6, 21. “Τοῦ Θεοῦ, 1. 6. διρρίϊοα ὃν Οοά, 88 1 
ΜΟΙ {Π6 δρίγίέμαί αγητοι" ; του ἢ 4}} 186 ΒΌΡΡΟΙΣ 
σουη68, ΕἰἴΠοΣ ἀϊγεοι Υ οὗ πάγον, ἴτγοαη αοα. Τῇ6 
ΔΡΡΙΙσδιοΩ 15 οὈν!οιιβ: Ὀυΐ {Π6 ΓΟΔΩΘΣ ὩΔΥ ΘΟΠΒ0} 
11|16 Ὠοΐ68 οἵ Μδοκη. δπὰ 1)οαάτκ. 

11. στῆναι πρὸςς ΤΏ 8686 18, “(0 βίδηἀ δραϊηβέ, 
οἤεοἐμαϊζίψ εοὐδέἠδέαηα απὰ γτεδῖδί." ἸΚορρα σοπλρᾶγοβ 

8Γς. Αηίοη. 6, 41. πρὸς ἄνθρωπον στῆναι στάσιν πο- 
λεμίουις ΤῊΘ ψογαὰ 18 ΡΓΟΡΘΓΙΥ ἀρρ θα ἴο ρεογϑοηϑβ, Ὀαΐ 
ΒΟ ΘΙ: 68 (45. Π6Γ6) ἤρυτγαινοὶν ἴο ἐλίηρθ. Μεβοδείας 
18 ΔΏΟΓΒΘΙ ΤΠ ΑΡῪ ἰδγ, δηα ἀἄθποίθβ βίγαίδρθῃηϑ. 

, ΜῖοΓΑ ΠΥ πιαπαμυνον.. ὅ66 1[Π6 Ὠοΐ68 ΟὉ 4, 14. Δηἀ 2 
Μᾶςο. 18, 18. ὅο ἴῃ ῬΏΠο 68 8, (εἰϊο Ὀγ 1,ΟΘ8}6Γ), 
μέθοδοι ἀῃὰ τεχναὶ ΔΓΘ. ΒΥ ΠΟΏγΟ. 8. 1 8644 Νίοορ!α- 
Τὰ Η[βί. 46 ". ἡ ἑτέραις πάλιν τρόποις τοῦ πονηροῦ μα- 
᾿θοδείας τὴν ἀκάτην εἰσδεχόμενοι τὸ ἐπάγγελμα ἠθέτουν, 
““ Δραηἀοηδὰ {Π6ὶγ ῥγοίβϑϑιοη." 

10 18 τριηγκαθ]α ἢον βίυαϊοιιβ (ἢ6 γϑοθηΐ (οιὰ- 
ταθηΐδίογβ ἃΓΘ ἴο σϑηλονο ἵγουι {1115 ρΡᾳ55806, ἃ5. Μγ» 6 ]] 88 
οἴδουβ, 41} ποίϊοη οἵ ἀοηιοηϊαοαὶ οὐρα ΤῊ ἰογῃ 
διάβολος ὈτΟΡΟΙΪΥ δἰ χη! ῆθβ ἃ οαἰμηιηϊαΐοῦ, τουϊέον ; 
ὙὮ1ΟΪῚ ἸΩΔῪ ΔΡΡΙΥ ἰο {ἢ ο886 ἴῃ 4 ΘΒ: 100 88 ΣΟ ΓΒ ᾿ 
Οοά, ἀηά ἀνϑη τη: ὃ} 10 15 τῇογ6 Ῥγοῦϑῦ]6 {μδῖ 
1ῆ6Γ6 18 δβρϑοίδὶ γϑίθγθηςθ ἴο {Π6 86Π86 ὁἐ ἀδοεοίυΐης, 
οἴϊοη ουηά ἴῃ διαβάλλω δηᾶ 1(8 ἀσείναίίνο8. ὅ866 9 
(οἵγ. 11, 8. 

12, ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα. 
ΤἼδ νογὰ πάλη 18 ΡγΓΟΡΟΥΪΥ ἃ σγπηδϑίίς ἴση. ἣἥο 
Ρίυς, 2, 688. (οἰ οἀ ὈγῪ ἡγοίβ.) τεχνικώτατον καὶ πανουρ- 
γότατον τῶν ἀθλημάτων τὴν πάλιν οὖσαι. Βιιΐ͵ ἐΠ6 
ἌΡοβι!6,΄48 ἴῃ οἵδοσ ρίδοθϑ, 1068 Π}ΠΠΠ ΑΓῪ ἀπὰ ἀρὸ- 
Ὡἰβ6108] 41} ίοπβ. 1 ψου ἃ σΟΙΏρᾶΓΘ ἃ 81Π|1}}8 ῥᾶ888 66 
οἵ Μασ. Τγσ. νυ. ὅ. 9.1, 79. νἤθγθ γα ἤδνθ τηϑθηῃςοη 
οἵ δοοιδί68 βίγυσριηρ πιτἢ 22εἰϊέι5, ψ1ἢ δοπαά5, ἀμὰ 
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φοίΐδϑοῃ : ἡρχί (6 ΡΙ]ΟΒορ Ποῦ ΡΙδίο, βίγυρο! ηρ νὴ 
, 8 ἰγύδηῖΒ δῆροῦ, ἃ τουρῇ 568, δηά {{ στγοαίοδι ἀδη- 
᾿ϑετδ: ἴβθη Χοποόρδοη, διγυρρ!ηρ ΜΠ} [Π6 Ῥογ)Γίο5 
οὗ ΤΊ 9θαρἤθγη68, [ἢ 6 Βη4Γ68 οἱ ΑΥΙΔΡΌΒ, [86 ΓΓΘΆΟΠΘΓΥ 
οὗ Μεπο, δηὰ γογαὶ πιβο ! πδιίοηβ; δηᾶ ἰδϑιὶγ Ὠ]ο- 
ᾳ6Πη68 βίσυ ρα ηρ πεῖ ἢ δάνογβαγιθϑ ονΘΏ πιογα ἔογ- 
τι! 4606, ὩϑΏΊΟΙΥ, ρον συ, Ἰηΐδιην, Ὠιηροσ, δηὰ Το]. 
ΤΠ Οομμηθδηίδίογβ ἤθγα ΓΙ ΕἸῪ ΒΌΡΡΙΥ μόνον. Β 

αἷμα καὶ σάρκα. ἰδ Ὀ]ΔΙΏΪΥ τηδδηΐ πιδῦγ πιαη ; 85 ἴῃ δ]. 
1,16. ψῆθγε 866 ἴπ6 ποίβ. Ηθῦγ. 2, 14. πάλη πρὸς 
σάρκα. ὅδὲ Ηεοτοὰ.1, 17. Ηοι. 1. φ. 869. δῃὰ ΨΊΓρ.. 
ΖΕ. 9. 875. εἰιεὰ Ὀγ ΥείΒ. ὙΠΘοργ]. ὀχρίδίηβ : 
ἀνθρώπου» ὁμοισπαβεῖς ἡμῖν καὶ ἰσοδυνάμους. ΒΥ {Π6 
ἴοτοσ οὗ (ῃς δ Π 6818 6 σαηηοί δι 866 {πὶ ἀδηιο- 
πἰασαΐ ΟΡ ΟΒΘΓΒ ΔΓῸ ᾿Ἰηϑδηΐ ; 88 18 οἰθδσ, ἰοο, ἔγοιι νοῦ. 
1 6. τὰ βέλη τοῦ πονηροῦ. - 

Ιῃ τῆς ἀρχὰς δηα ἐξουσίας ἴῃς (ὐοιμηιθηίδίοτε ἢο- 
ἐἰςα [Π6 886 δαδρίδίίοῃ 48 1ἢ [ἢ 6 ο8486 οὗ ροοα δηροῖβ 
1ο ἰῃ6 εὐδίοτηβϑ 88 γεῦ ρῥγανδίθηϊ ἰῃ δαγέλέῳ ρονδγῶ- 
της. ὅδ66 ΤΠΘΟΡὮΥ]. πὰ Μαίς. 19, 46. Οη (δα 
(3686 Οἵ κοσμοκρατόρας, οΥ δἰ 6ἀ8ϊ ἐο τοῤοην ἴὲ 15 ἴο θ6 
ΔΡρ οα, (ομμπηδηΐδίοῦβ δΔ΄6 ἢοΐ αρτοοὰ. δοπιθ γοίοῦ 
1 το {πὸ 9688} συ ] ΓΒ δπα ἀοσίοτβ. Βυΐ ἰῆοδβα δχοῖ- 
οἰβοά ἴγ ἴοο {Π{{|6 ροψεῖ ἴο τῆ ΔηΥ βυςἢ ἴθγη 8ρ- 
ΡἢΙσΔ016. ΤΤἢθ δηίιθης δηά πιοϑί πιοάθγῃ (οηιπηθηϊδ- 
ἴογβΒ στρ Υ τοραγὰ ἰἢ6 ΤΟΣ) 85 πιϑδηί ἴο ἀεδείρεδία 
ἀθιμοπιδοδὶ ροῦσεῦβ πο αϊηρ {Π6ῖῦ ΠΑὈΙ ΔΙΊΟῚ 1 {86 
Ψ 07], δηᾶὰ δχϑγίηρ το ἰηβυδῆσο ἴῃ 118 δῇἶδὶ τ. 
Τη6 ὑδϑὲ τηοάθγη (οιγηηθηίδίοιβ οί ἰῃαὶ [86 
«68 ἢοΐ ΟὨΪΥ ΔΡρ]16ἀ (ἢ ἰοΓαὶ κοσμοκραταρ ἴο βονο- 
ΤΟΙ 5, 88 (Π6 ΕἸΏΡΘΓοΙΒ οἵ πιο, Ῥογϑία, ὅτε. Ὀυΐ 
4150 ἰο (6 Πδν}, νῆο 18 1ῃ Ζ2Ζο0ἢ. 19, 81. ςα] δα {{|6 
ἀρχὼν τοῦ κόσμου τούτους ὅ0 ΨΑ)Κτα, κ. 18. (οἰϊοὰ Ὦγ 
6.8.) 60 ἔθρογα 1)6ι8 δ. Β. νοσᾶντ Δηρθί απ) τροτ- 
418, Ἰρβίᾳιε αἰχίς ; ᾳυδνὶς (6 [δοὶ κοσμοκράτορα ΒΌΡΕΓ 
Βοιῃιηθς, π0}}4 ἰδ θὴ {101 1 ἤδης ροηύδῃι (13γ861Δ8 

᾿ Αὶ ΤΙ {Ππ6 ννογὰ ἴδ υιϑοὲ Ὁγ ἴΠ6 ϑ.ἢο. οἡ Ατίβδίομῃ, ΝιΌ. 8397. σἔ 
᾿ς τας Ἐργρῖ; πὰ ἰβ δρῃ!ςεἀ Ὀγ Ογρῆδυδβ ἴο Αροῖο δπνὰ Ῥλῃ. 
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861}.), φιἱα βυπὶ ΠΗΪ πιεῖ. Αηά 8ὺ ἱπ Ζζἀτη0]. 6 Μγεί. 
Ἐργριί. δ᾽483 ὅς 8. (Π6 κοσμοκρατάρες ἃἴ6 {ῃςφ οἱ τὰ ὑπὸ 
γρρτῷν μϑῖ στοιχεῖα διαικοῦντεῃ. 800. αἷ80 ΙΓΘΏδΡ151, 1. 
διάβολον ὅν “ἴ κοσ μοκράτορα. καλοῦσιν. “ΠΏ 8, [ἢ 6η, (Π6 
ἀπ ΟΓ8 ἤ6Γ υδοὰ ἀσϑιηδίθ ΡΟ ἘΓΙΙ] Θηθ 1685 ἀἢα ορ- 
ῬΟΒ6ΓΒβ οὗ {Π6 ἀΟΒμρ6] οἵἩ ὄνον Κι πα, Ὀούἢ Ὀσπηδη, δηά 

᾿ ΒΌΡΕΟΓΠΔῆ. 
12. πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ὁπουρανίοις. 

ΤΠ 686 ΜΌΓΩΒ αἴὸ ηοΐ ἃ ᾿{{}6 οὔϑοιΓο, δηεἰὶ να ὕθθη 
ὙΑΓΙΟυΒΙΥ Ιηὐογργοίοα, ὗδπὲ ᾿(Πίηρ βθθιϑ σοϑγίδίῃ, 
ταῦ 1Π8 τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας τηιδί ἀεδίσηδίς 
ἐῆρ θαπά8 οὗ 6ν}} ἀδπιοηϑ 1υ8ὲ δοΐογο δάνογίεβ. ἴο, 
τάγματα Ὠσίηρ υπαοιθίοοα. ῆς πονηρίας 5. με 
ἴογ (ἢ6 οορηδίθ δΔα]θοίῖνο, ὈΥ 8 σομηπηοη ΗΘΒΡδ  8η1. 
Ὦυΐϊ ο {86 ἐν τοῖς ἐπουρανίοις ἯΘ ΔΓ Ποῖ ΘΗΔΌΪΘα ἴο 
Ῥιοπουῃσα τὶ) βυσῖ σογίϑιηγ. Ἐοβθηπι. ΓΟ Υκἃ 
ται [η6 ψογάβ σαπποῖ Ὀ6 σοῃπῃεοίοα νὰ πάλη γὰ 
ἡμῖν ἐστι, βἰησα τῇῆ6 σοῃεσϑὺ 18 οη δαγξὴ; ΠῸΡ Βυτί 
πνευματικὰ, ἴὉΓ 186 6ν1}} 5ρὶ 8 ἀγό ΠΟΥ͂ΘΓ βα]ὰ ἰο δὲ 
γοβδιἀθηΐ ἴῃ ἤράνθῃ. Ηδ ποιξςσοβ {ἢ σοπηπΊοη Ορ! ἴση 
(θυρροτγιοα 4180 ὃ. Κορ) ἴδ! μέρη 8 ἴο Β6 υπάοῖ- 
βίοοῦ : δΔηά ἢ6 ἀοδ8 ποῖ ἀδην (δὲ {πΠ6 ὨδὈΙΔίίοη οὗ 
16 δηροὶς, ὑσίἢ ρσοοά ἀπᾶὰ 84, νψ88, ὈΥ (ἢ68 «68, 
Ρἰδοθά τπῃ ἴῃς δὶε. 66 βύρτα “, 2. ιἱ ἐξουσία τοῦ ἀέρος 
({(γῃεγθ 566 {Π8 Ὠοΐ6). Βυῖ, Πα δ΄ἀ9, {Π86 τὰ ἐπουρανία 
δ΄α ποῖ ρΐδοθβ μηάδν' ἤδάνθη, ἴῃ (ἢ 6 οἰου 8 δηα δ81γ: 
ἴον ἰῃο80 ἃγα ὑπερουρανία. ΑΠηα ἴδ, ἴῃ σοη)υποίοα 
ἢ οἴδογθ, ϑυρρ 99 πράγμασι, ἀῃηὰ δδδίρηϑ (ἢ 18 
8656, ““ ἴῃ ογάον ἴο οὈζαϊῃη ἴΠ6 ἢδανθηὶν Ὀοηοῆϊβ.᾽ 
Βυϊ 1 56ὲ ποὲ ἢον 018 6686 ({Ππουρῇ 1Ὁ ΠΠΔΥ ηοΐ Ὀ6 
ἡπδρροκβίϊ6) οδῇ "8 οἰοἰ[6ἃ Ποτα ἴ[ἢ6 ψογά8.1. ΑὨά 85 
τὸ ἢἰθ οδ]οοίίοη ἴἰο ᾿ἴΠ6 σοπγρῃηοὴ ἰηἰογργαίδίοη, ᾿' 
ΒΘ6ῃ8 (ὁ ὃῦ6 νοΥῪ {τ α. ὕροῃ τΠ6 σψῇοΐο, ᾿πἀδοά, 
τἢαὶ ἰηϊογρτγείαϊίοι βθϑῖηβ ἴο ἰηνοῖνα ἐδ ἰεαϑὲ ἀἰΠΕῆ- 
δυΐγ. Οτ 186 ἰδγϑ ἤεγα υϑϑα ἱξ 18 ποῖ ΘΟΕ ΒΒΑΡΥ 
0 Ῥγθβθ. [ἐ 18 δυ μοἰθηί [ῸΓ 115 ἐο γοραγὰ (ῃ6 ψογαβ 
(ποῦ Γ(σοἶα τϑηάογβ, “ (ἢς ϑρ᾽ 18] Τηϑηδρ 6 8 οὗ 
[Π6 ορροοι(ση ο (6 Κίη οὗ αοά ἢ) 68 ἀεαϑὶρ- 
παϊηρ (4α9 Βραάάπκ. 8805) (ἢθ8δ6. τονο ἐθα 5ρ1}}08 γνῖ0, 
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Ψ δίονον δ6 ΠΘῚΓ ΓΟΘ ἀΘΏσΘ, ΒΓα σοὨ ΠΕ 6πηι- 
Ῥἱογϑά ἴῃ ργοραραίηρ; το Π688. - 
᾿ς 18. διὰ τοῦτο ἀναλάβετε τὴν πανοπλίαν τοῦ Θεοῦ. 
ΤῊ διοὶ τοῦτο, ᾿ἰἶζα οὖν οἰβανν Βογθ. [85 ἃ γοβυμιρῖνα 
ἴοτγοα ; {ἢ6 οχἰβογίδίϊοῃ δὲ νϑγ. 11. ((Ὸγ νϑγ. 1. 15 ρὰ- 
Τοο ἢ οι ς41) Ὀδίηρ τοροδίθα, ᾿ἰΑναλάβετε 15 ΞΒΥποῃγ- 
του ΨΙ ἢ {Π6 ἐνδύσασθε δἰ νεῖ. 11]., δΔηὰ 45 "ἴ ργο- 
ΡοΙΪγ βσηιῖοβ ἴο ἴδ ὕΡ (ἄνα), 80 1:0 18 οἴϊδβῃ υδοά 
1 ψογὰβ δἰρη  γιης ἄγη. 866 ὟΥ οἰβίβι η 8 δχ- 
ΔιΏρ[68. {ΠΌΡ06} [1 ν8 ἰῃογοίογε υὑβοά Ὀοιῃ οἵ 
ρυϊζηρ οἡ ἃ οἰοδκ οὗ νϑϑί, δῃᾷ οἵ ρυτηρ' ου δγιηοιι; 
88 ἴῃ Φοβορῇ. Δηΐ. 4, ὅ, ὦ. 20, ὅ, 7. Τα ἀντιστῆναι 
18 ΘΓ ὨΘΑΙΙΥ ΒΥΠΟΏΥΠΟΙ8 ΜΠ (Π6 στῆναι πρὸς αἱ 
νοϑγ. 11. ᾿ 

18. ἐν τῇ ἡμέρᾳ, “ἴῃ [86 δν]] ἀδΥ οΥὨἁ σδδιην δηά 
Ῥειδβθουῖίοη ;᾽ βιιοἢ 88 {6 Αροβιῖα Κπονν νἂ8 ἐλεη, 
δῃά ψουὰ 6 τογε δῃά τόσο [ἢ6 σ886. [{ βἰρπιῆρε, 
οο, {Π6 6ν]] ἀδγ οὗ ἰδιηρίδίοη, ἔγοπι [86 Τοσῖη8 οὗ 
υηδυ υθα ράββ!0η8 νογκαα ὈΡροη ὈΥ {{ππ στοδί βριτι- 
ἰδ] ἴοα δηἀ ἢ!8 ᾿Ὠἔδγιοσ ἀρϑηίβ. 

18. καὶ ἅπαντα κατεργασάμενοι στῆναι. Ἠδτα π6 
αν ἃ ηοὶν σοησεϊνοά βεηίθηςθ, ἴο ψοῖ στοαί 
ΒρΡ᾿ ΓΙ 15 πηρᾶγίοα ΒΥ (ἢ6 ροὶπέ δὶ στῆναι, ἃ85 ορροβοά 
1ο ἀντιστῆναι. Οη (6 Β6η86 οὗ κατεργ. (ομημησηίᾶ- 
ἴοΥ8β ἅΓ6 Ποῖ ἃρτθθά, ΑἸἰἸπιοβί 8}} {886 δαγὶν τη 6 ΓΒ, 
Δηά 480 οἷν Ερ] 8. Τ δ 8]δίοιβ δηὰ Ποάάν., γθη- 
ἀθγ, ““ πανίηρ οβδοίεα, δοσοιρ  !8ηθα, ἄοπεα 4}} ἴὸ 
βἰδηά.᾽" Οἴδοῖβ, ἃ8 ΒεζΖα, Ζδηςῇ, δὴ Κορρθο, γϑῃ- 
ἄδγ, ““ πανίηρ σοῃαᾳιοιοα 411 δηδηθβ : {Π6 Ὠἡδιίοῦ 
υείης ἰάθη ἴον [6 τῃηδβο]ηθ. Αηά {π6 νοτὺ 15 
οἴϊοη 80 ιι8.6. 6 86186, Ἰηἀ666, 8 ὨΘΑΓΥ [6 5816 
ὍΡΟΩ οἰἴπογ Ἰηογργοίδιοη ; ὑυΐ (Β6 ἰδέίοσ βθειῃ8 ἴδε 
Ταοϑῦ Δρμοβίί6, δηἀ ἰοϑδὶ νἱοϊθδηί. (ἰδγίδιπ Ὁ 18 ἐμαὶ Ὁ 
στῆναι σδῃηηοῖ ἢᾶνο ἴἢ6 Βθηὴ86 ψιιϊίοῆ βδοῦγα (οηιτηθη- 
ἰΔῖοτβ (48 Βοβθῃη).) δϑοσθο ἴο 1ἴ, πδιηοῖὶυ, ἴο δέαμά 
γοαάψ 70» ἐλθ οηραρονιθηέ. Στῆναι 18 υδε( ἴῸΓ Ζερι- 
᾿γίνεσθαι ἴο ϑιιγυὶυθ ἐδ οομέεδέ, οἰδῃα {τ ρῃδηϊ ΟΥ̓́Ὶ 
1η6 αἸΒΠσυϊγ. δοὸ Τμυογά, δ, 104. ἤη. καὶ ὑμῖν τὸ 
μὲν εἶξαι εὐθὺς ἀνέλπιστον, μετὰ δὲ τοῦ δρωμένου ἔτι καὶ 
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στῆναι ἐλπὶς ὀρθῶς. 866 {δα ποία οη 4 (ον. 4, 8., 
ὙΠΟἢ Ῥαββαρο, δηά {παῖ οὗ Τηυογά., ἰοροίμογ στ Ὁ 

- ἘΠ6 ραϑθαρ 68 οἰϊδὰ ἴῃ (Π6 ποῖΐθ, ρίδοα {Π6 ἰηογργοῖδ- 
τἰοη θεγοπά ἀοιδί. 4.8 ἴο Βοβθη} τ᾽ οθ)θοιοῃ 8, 
ΠΟΥ 86 ἴοο ἔγίνοϊουβ ἴο ἄδϑβογνα δἰἱθηϊίοη. [{ 15, 
ΤΏΟΓΘΟνΘΓ, βιρροτγίοα ὈΥ [Π 6 δΔυςΠοΥν οὗ [Π6 δηςθης 
(οιμτηρηϊδίοτβΒ. δε ΤΘορἢγ]. 

- ἼΠ 6 ἅκαντα τοίδγβ ἴο 8}} οὈϑίβο]θβ, ν βοίΠοΓ οὗ }ον- 
502,8, ΟΥ̓́ξ᾿ἐπα5, ἸθοἸαάϊηρ' (45 ΤὨΘΟΡΠΥ]. ΘΧΡ [ΔΙ 8) 81} 

, ἴδε ραββίοιβ δῃξ δν}] δῇδβοιοῃβ δχοι θά ἴῃ (ἢῃ6 ἢοαγί 
ὈῪ {6 δυΐμογ οὔ" 8}] δυ]]. 

14. Τῇα Αροβί6, δραΐη, ἔος (ἢ (ῃϊγὰ ἐἰπι6, γὸ- 
5165 (ἢ6 ΤΌΓΠΊΘΙ Θχἰ ογίδιοη ; δηά {ἢ 8, ἢ ΟΓΘΣ ἰο 
ἀδνοῖορα {πὸ παίυγα οὗὁὨ {Π6 ἀυΐν, ὈΥ ἰγδοίησ 1183 νᾶ- 
τίστιβ ραῖί5β. Ηρτγα 1ἴ 18. ψ6}} τοιῃδγκθα ὈΥ [488 : 
“Τοίϊιιβ Ἰοσιι8᾽ 6δ[ σοιῃραγδίϊο α"ΠἸδἰδίβ ουπὶ ρογροίιᾶ 
ΘΧρ] σδίΐοηθ. Ουᾶγα Ὠοη ἀγραϊδηάππη) 6ϑὲ ἰῃ 816 }}}18 
νογθὶ8 ; Π8ΠῚ ΟμΏ68 ἢ. ͵. ΘΟ] ΠιογΓδῖδο ΒρΡ60168 8Γ- 
ΤΏΟΓΙ ΠΏ, τοάθαυηΐ ἰδ δα τυ πὶ ΘΘΏ118 :᾿ αγηϊα; 1 
ΔΡΡ᾿ σε οηΒ : δεδείάϊα οοηδίαπέϊαο. Ογτηαῖιιϑ9 ποϑβίγθο 
ἀΠδἰαίδ5 σοιιρδγδί!οηΐβ αὐ! πὰ δὲ οὐ Ρυϊνίδβου]ο 
ἀϊβευς([οη 8. Απὰ γεῖ 1 ἀρτθα ψί Μτ. ψΆ]ρυ, 
{παι τῃουρῇ “ἸΠ6ΓΘ 18 ἢο ἡδ6α ἴοο, ουγουϑὶν ἴο 6χ- 

. ΒΪδἴη ἴῃ ὅγαι π6 ΡΘου αΓ σογγεβροηίθδησα θοίνθθη 
(86 ΟΠ γι ϑείδη νιγίι68 δηά {1|0 βονογαΐ ραγίϑ οἵ ἈΓΠΊΟΙΙΣ 
σοηϑ,5(5, 1{ 15 ρἰδίη δπουρῇ, ἢ πηοϑί σ84868, ναὶ {Π6΄ 
ἈΑΡοϑβέϊα πηθβῃ8, δηά ᾿ονν 6 ψου]ὰ ἤν θ6 αν γβ ὃ6 
διηηοα ἴογ {ποῖγ ψαγίλγο. 

. [ἢ [ἢ}}8 δοοσοιημπιοάεδίίϊοη οὔ {Π6 τηοίαρῇοσ [{π6 ἀροβίὶα 
ϑῆον8 δ τ γα ῦ]6 δουΐθηθϑα δηα δ ἀἄγθϑ8. Τ]|6 στῆτε 
βίρηϊῆοβ δέαπα (ο ψοι" αὐ πιδ, οὐ δίαπά βγηπιίψ; (ῃδὶ 
᾿δίηρ (285 ΤΠ ΘΟΡὮΥ]. τοηδγ 8) {π6 ἤγϑι (Ὠίηρ (Π8 
Βοί ἀϊθγ ἰθᾶγῃβ. Περιϑωσάμενοι τὴν ὀσφὺν ὑμῶν. ἐν ἀλη- 
θείᾳ, ἴογτ π. τ᾿ ὁ. ὅ. ε. α. ὡς ϑωστῆρι, ΟΥ̓ τε  ρατι: 
ΤΠ ογα 18 ἤθγο 8η δἰ υδίοη ἴο {π6 6118 ψη ἢ οἷ (ἢ 6 
ἢονίορ νοβι5 οὐ {πΠ6 Οτγίθηία β τοχαϊγοά ἴο Ὀ6 ριγ θα 
ὮΡ ἴον 8ῃγ βδοίϊνα διηρ] ογιποπί, [ἢ 6 Ὑ3. ᾿Εν ἀληθείᾳ, 

.“ {τι ἰἢ ἀπὰ 5ἰποογν, ἔσῃ δηᾶ βίησογθα δ] οἷ, {Π6 

ὈΓΔΟΘΓ ὉΡ δηὰ βιρροιΐ οὗ το! ρίουβ σοηβίαπον." ὅδ6ρ 
Ῥμ. 109, 18. ΟΥ δε ἤρυγαινοβθηδ6 οἵ περιδ. Ἦ οἴϑε 
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Εἶνοβ ΠΙΔΩΥ͂ ὀχδιηρίεβ. 1 ποὐϊὰ δὰ δή θη]. 
τηθηῖ8 ἰη ῬΉ]]ο 1υ4, 1839 Σ. πρὸς οὖν εὐχαριστίαν καὶ 
τιῳσὴν τοῦ παντοκράτορος εὔξωνοι: καὶ εἰ ϑ ᾿ 
βελλήσιν παραιτούμενοε. Ῥαεαο 90βερ8. 1404, 30. 
καιλοκοιγαθέίρι καθυπλισάμενος" ὃς 1406, 46. καθαπλισώμεθα 
τὴν τοῦ Θείου λογισμοῦ παθοκρατείαν. 

14. ἐνδυσάμενοι τὸν θαίρακα τ. ὃ. Τῆδ θωρὰξ δῃ- 
ΒΊΝΟΙΒ (0. {16 Ηφῦ. ΤΩ, δηὰ βἰσηιῆθς ζονίοα, ὑγεαοί- 
μίαίο, “ἝΥ δικαιοσύνη τηυϑὲ 6 ἴεγο πιθϑδηΐ 1ῃς ςοῃ- 
βίδηϊ ῥγδοίϊίςα οὗ (86 πιογὰϊ δηα (ἢ γιβιϊδη νυἱγέιδξ, 
(5. ΤὨΘοΟΡἢΪ. : τὸν καθόλου ἐνάρετον βίαν), “ὮὨϊοΝ 
νου ΡΒ5 186 Ξγοεῦ βαδαίοριμαγὰ ἀρϑίβαῖ. [Π 6 φδ[ τ} 168 
οἵ Ῥαζδαῇ δάνογβαγιθβ, δὰ νουὰ δε τΠ6 Ὀδ65ι ἀδσίδποδ 
δρϑϊηδί (ἢ 6᾽ ἀτίβ οὐ ἴοβα Ψ ο ἰθιηρί66 ἰπεπ ἴο ἔοι- 
88 Κα {πθ6ὶγ τγοϊρίοη ; βδίπσθ {παν ὑνθυϊ δανα ἴο 5ΠΟΨῪ 
«μοΐ ραγίϑ οὗ ἃ ἃ8 ψο οι αὶ ϑνίηορ 218 οβίσδογ. [ἴξ 
νου 4180 μ6 τῆθ ᾿νεδί' ἑβέεγημαΐ βιιρροῦῖ 8π6 ςοῃϑοίδ- 
(ἰοὩ, {{Κὸ 16 πὲ σοηϑοῖν δίδὶ, πιά ρῬαέέφδοονε σμέρά οἵ 
ἰδ6 Ροαί. - ι 

1ὅ. καὶ ὑκοδησάμενοι τοὺς πόδας ἐν ἑτοηκασίᾳ τ. «. τ. ε. 
ὙΠ εδα νογὰδ ἢανε ὁοσδοίοηθά [Π6 Ποιηβιεμίαίοῖε πὸ ]ε ἐγοιῆνε ; 

ΠΟΙ ἴδ ἰἴϊ ΕΆΒΥ ἴο080 Ηχ ἴδε ἱπίεγργείδίίου 80 ἴω γεωονε 41} ἀουδιί. 
Μδοκη. ἐὐΐηϊκο ἐλε ργεματαίἑοπ ὁ[ (6 Οοερεὶ 9 μϑαεξε ποεβῃ8 {ἰδ νἱῖ" 
ἴυ68 ννὨ] ἢ, ἰῃ [86 βγϑῖ ἀρ 8, ῬΨΕσῈ ὨΘΟΘΒΘΒΓΥ ἴο ἴποδα μ 0 ἴγανα ]ο 
(Ὠγουρῇ τἢα νοῦ] ἴο ρτοϑοὶν ἴΠ6 οϑροὶ, πδυηεῖγ, ἔογεϊαἀς, μεγβενε- 
ΤΆΠΟΣ, 861 ρονογητηθηῖ, δηὰ ρα δ ΒΏ 688. ἔον ἰμεδε αυδἰίτλεε 
ὙΘΓΘ ἃ ῥιτεϑί ργεδογνδίνα διζαίωδί ἢ ον (ὁ τ δίο ἘΣῪ ννοσα οχ- 
μοβοὶ. Απάὰ (8 τηοὲς οὗ ἰηϊογργείαι 0 15 ευρρογίεἀ ὈΥ ἐδ δ" 
(ἰεηῖ8. Ὑεῖ ἰ[ 8668 εὐγοηθοῦϑβ ; ἴθ᾽ βυγεῖν ἰἢς ψνογὰβ8 τοῖα ἴο αἱΐ 
Ολτνιίαηε, δὰ οϊ ργεδοθοῖβ οὗ [6 Οσθρε 1] ΟὨΪγ. ϑοιβδ εεηϊηεηῖ- 
τοούδγῃ Οσπητηεμιδίογε, 88 Κορρα δηὰ Βοαδθοα)., οὔϑετνς ἰδαῖ {ἰπ 
ἥκοι νεσα δβοῖ, ἴο ῥγοιησίς ἤἔγρι"ηειε ἱμ εἰασμαΐδᾳᾷ (80 νεσ. 14. 
στῆτε οὖν), ἩΒλοΐ τΠ6 πε έατῳ δοοὶ νουϊὰ ρἶνε, Ὀγ τηεϑπβ οὗ ἴδε 
δρὶ 68. οὐ Ποῦ -Ὧδ 8 νυ υπίοἢ 6 68 τσεγα ἀγαθά. Απαὰ {Ννεγ 

Γῖο ψυνεη. Βα. 8, 24, 16, 44 ἃ 95.,. Δηά (δε Ὠοῖε5 οὐ Ἐυυρεν. 
Ἐο νδίος; 1 δοὐὰ ΤὨθογα. 8,29. σαν δὲ εὑσταλεῖς τε τῇ ῥπλέφει, καὶ 
τὸν ἀριστερὸν πόδα μόνον ὑποδεδεμένοι ἀσφαλείας ἕνεκα τῆν πρὸὺς 
τὸν πηλὸν. ΤΊΌΟΥ δ͵80 τεῖογ ἰο ΕΖγα, 2, 68. 8, 8., δῃὰ ᾿ΖϑΟ,. 5, 1}. 
Βαϊ τὴε σία ργροβα ἔον νη ΐϊοῖ δἤοεθϑθ ἃγαὰ ῬΌΓΗ 9 βιισεὶγ ἀδίεπος 
δρϑίηβι ἴπ6 γουρῆνηθδθθ οὗ {πε γοδὰ ; δηὰ τ ϊ8 'θ τη δοθν ἢ εἰδεμλοι 
το ἰῃ ἴδ6 τνοσζά ἑτοιμασία. Εον αἰιμουχἢ [6 αὐόονθ (οιπιεηίπίοτο. 
τὐρϊηὶς 1 ἀεροῖεθ ἤγηοπθδ8 δὰ οΟΠδίδΏΟΥ, 88 οὗ (ῆ6 ὕᾶ96 δῃὰ ἔουηάδλ-͵ 
(θη οἵ 8δη οὐϊῆςο, γεῖ (88 5. Ἐ]θυ8. ΓΑ Γ Κ8) ὄνεὴ σγαητίηρ (νυ πδῖ. 
οσυϊὰ ἠοῖ ννεῖ! 6 μιΌνϑα) {παῖ ξξ τηρεῖ δἰ ἤγιιβοε, ρα (Πετο- 
ἴοτα, ὈΥ ἃ ΒΙΝΦΆΡΠΟΥ, εὐπεέαπευ οὗἉ ταὶβὰ (88 ἐπ ἰπε ΠΟΌΪΣ ρμϑϑεδᾷε οὗ 
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Υοθηρ, ““ Οἡ γεβϑοῦ θυ ]α γεβϑοῖνε, ἐπϑὶ οοἰυππη οὗ {06 παρ θαὶν ἴῃ 
Ὠ18η.᾽), γεῖ (αἱ εἰρηϊδολίίοη ψουϊὰ ἠοῖ ἤθγα Ὀὲ δρροεῖίε : [ὉΣ 
ἴΠ6 ΑΙροβί]θ 18 βϑρεακίῃρ; οὔ ἴῃοβα μ6]μ8 ἴω δοῃϑβίβδῃου ἴῃ γεϊβίοη. βιιρ- 
Ῥπεά ὈΥῚ Θοά. δ Β]θι9. γδηάστθ ἰἴ : “" ᾿πδῖδι ρεάππὶ δ βί γε 581} 
ν ο 5 ἀοοίξηδ δα] υἰαιδ, δηΐτηο τοϑίγο θεν ΟὈνεγδδηδ, αὐὲς νοὺὲα 
ΒΘΙΏΡΕΓ ἴῃ ῥγοϊωμίι 511. [1 οαηποῖ, μόνενορ, θυϊ (Ὠέηῖς ταὶ ἰδ 
Αροβίϊα μιὰ ἰῃ νῖενν ἢοΐ ΠΟ ΓΟΪΥ σΟὨΒίβ ΒΟΥ ἴῃ ππαϊπέαὶϊνὶπρ ἰδ6 βαϊῆ, 
δυῖ 'π {εἰ βίϊπῷ ἰ(ς πιοταὶ ρτεζξερίε ἴῃ (ἣδ ννῇυϊε- ἴδοι Οὗ ΟὟΓ σοῃ» 
ἀιοὶ. 80 ἘΠΕΟΡΆΎ].: βιοῦντες κατὰ τὸ εὐαγγέλιον : ἔοτ, 6 δ΄ά5, 
(ἢ ἔδεϊ 'δῖβ 8 βνῃθοὶ οὗὨ "Π{ διὰ οοπάυςίϊ ; 858 Ὀὕδέοσε, “866 ἐλπαΐ γε 
τοαὶϊ εἰγτοιιασρεοίν " ΝΟΓ τοδί {ἢ ἑτοιμασία ὃὈ6 Θχρίαϊεά, 88 ἱΐ ᾿5 
ἄοπα ΕΥ̓͂ ϑοθ]θυβ., Δηὰ ΡΑΓΠΥ Ὀγ ΓοΚα; ὃγ ἰοῦ 1[ῃ6 ψοτὰ 1|οδεδ 
τη ἢ οὗἉ 118 ηδῖϊνα ἕογοθβ, ει ἀ68, {π6 τ] ΑΓ Δ]]υδοη ἴῃ ἕτοιμ. 
Ὑ}}}} ποῖ ρογγΐῖ (56. [21140᾽]6 ἴο [Π6 βατηβ οὐϊεοτίοη (παιηεῖγ, ἱΠαΐ οὗ 
ὑηάυς ᾿ἰπἰ αἰϊοι οἵὗἉ {}π0 868,56) 15 {π6 ἱηϊογργείδιίοη οὗ Ὠοσάν, δηὰ 
ϑΙδάθ, ννῖιο ἸΏΙΩΚ 1ἴ 19 τρθδηὶ ἴο ροϊηϊ ουἵ ἴῃ6 ργεραγαϊίοη νυ ἢ]οἢ {Π6 
Οοβρεΐ τρρκαβ [ὉΓ οὐν ἠεΐεησε, ὈῪ (παὶ ρεαςε[ιϊΐ ἐξηιρεΥ ἰὶ ἱπουϊοαίοδ, 
[δαὶ τα] ὰ δηὰ τηοάεγαῖε ἀξ ΠΟΌΓ, ῬὨϊο ἢ ννὰ8 Οὗ 50 τηιοῖν ἐπ ροῦ- 
ἴΔ08 ἴῃ ρῥγοϊεοίηρ; [ἢ 6 ΘΑΥῚΎ ΟΠ τ δι ἴδ ὴ8 ἤτοι {πε ΓΌΓΡΥ δηὰ πιδὶῖοο οὗ 
μεγϑεου ὁ ᾿᾿ [11 ἰδ ΒΌΓΘΙΥ ΨΘΓῪ ὉΠΟΥΙτς41 ἴο Δ Κα ἴπὸ ὙΠ ΟΪ6. 56 :- 
ἴξηςθ, 88 1 ΕΘ, ἰὍΓΩ ὁπ ([6 ρῥἱνοῖ οὗ μεπίέξνε αἱ ἐἠ6 οοποἰμείοη, 9 
4. Το εἰρήνη ταῖπον Ὧδβ Τεΐίεσεηος ἰὸ ἰῃδϊ ““ ρεαοθ Ὀδίννθοι ἃ 
δηὰ {πὸ 50μ],᾿ »γοάἀυοσεὰ ὈΥ ἴΠ6 ἀοβρεῖ, δηὰ νυ] σοἢ 8 Δη εαγηαϑβὶ οὗ 
δαρρίποι8 Ὠεγεδῆιεγ, ννμαὶ 51. Ῥαυΐ, αἱ βου). δ, 1., 04}15 ρεαοὸ ωἱξδ 
Ὅοά, ννΝὨϊοἢ, αἱ ΡὮ}]. 4, 7.,ὄ 0.6 δαγ8, ρβββϑείῃ 4}} υῃηάεγοϊδηάϊηρ;, δηὰ 
τπετοΐοτο ρεηδγαῖθϑ ἰἢδὶ ἠἡοΐψ οοπβαάσποε τ ᾿ν ΠΟ τνα ΤΑΥ͂ τεΪγ ΟἹ 
͵5 δυρρογί δηὰ ἀείδποδ, [ἢ δηθ, ργθίουυηρ', 85 1 ϑγδίθιηδι ςα}} Ὁ 0, 
186 τηοϑὲ Ὄχίδηθῖνθ 56η86 8ΠΥ Ἰνογὰβ Ὁ}} Ὀδδγ, 1 σου ρτόροβα 8 
[ΟἹ] ον ηρ ῬΑΥΔΡΉΓΆΒΕ04] νεσβίοη οὗ ἴἢ6 ρϑβϑᾶρθ. ““Αηΐδ (Ἰ1Κ6 88 
80] ἠἴογβ ἤατα ὑποῖγ ἔσει δβῃοά τ 58 Π64}8 δγηηεα 1 ἢ ἸΤΟῚ 88 ἃ ρΓ6- 
Ῥαγαῖΐοη οὐ ἀεΐδεηςε δραϊηϑδὶ ἴἢ6 ΓΟῸΡ ΠΏ685, δηὰ βδουσγὶΥ αρϑῖπβί (ἢ 6 
Β᾽ ρρογηθ88 Οὐ τα ἱγῚ 689 ΟὗὨἉ [Π6 ΓΟΔ48) 80 9 ψ6 Στ γοῦ ΓΒΟΪν 68 ρα ηϑῖ 
Ἐδὸ γουρῇηθδ8, ἀπ δεουγα γουγβεῖνεθ ρϑίηδῖ ἰΠ 6 5 ἸΡΡΕΓΥ ἰεπλρία- 
(1018 οἵ γουγ ΟἸ γι δίΐδη σοιγ56, ΟΥ̓ ὈδΐΩρ,, 85 ἴξ τνεγο, ϑηοάὰ στῆ (ἢ 6 
φγερασγδιίοι; δηὰ ἀείδησα βυρρ ϊοά Ὀγ ἴΠ6 (οβρεὶ οὗ ρϑᾶοβ, Ἔνθη {Π|6 
διγοηρ τοοῖϊνεβ ἴο σοῃϑίϑηοΥ ἴῃ ΤῈ ρίοη, δηὰ 8 ΠΟΙΥ͂ ᾿ϊ 8, δι ρρ!εα ὈΥ 
τε σοθρεὶ οὗ δβαϊναϊίοη. 50 948ρῖ5 : ““ δὰ ρῥγοβίρδηδα εἴ αἀσδεὶ- 
Ἰδπάδ οπληΐδ ἸΡΓΪ διηθηῖδβ τ 8] Υἢ}.᾿᾿ 

16. ἐπὶ πᾶσιν ἀναλαβόντες τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως. 
ὝΒε ἐπὶ πᾶσιν, ὩΔΥ ΟἸΓΠῸΓ θ6 τοηάογοά, “ἢ δἱ] 
ἘΠ ἢ β15.᾽ 88 10 15 ἄοηε ὈῪ [ἢ δηι6ῃ 08 δΔηα [Π6 τη 6 ΓΏ8, 
48 Μοηίβη. δηὰ Εδβϑι., οὔ, σι [Π6 ΘΑΓΙ͂Υ ΤΟ ΘΓΉ8, 
“Ἅ“δονα δ]] ;" ψΠΊΟἢ πη ογργοίδίοη 15 ϑυρροτγίοα Ὀγ 
(οἹ. 8,14. Υ̓εξ ποϑὲ γθοθηΐς Οοιηπιθηΐδίοῦβ τοπάρὲ 
11: ““οὐεν, οΥ πὩροη, οἵ ἴῃ αὐάῥίίοη ἴο 8411." Βιυιΐ {Π|8 
γ 6145 ἃ [86 0]6 86Π56, Δηἀ (ῃ6 βεσοηά “Ιηἰογργοίδίοη 
(πο νᾶ8 4130 δήορίοα ὈΥ ουν ΕὨρ] 8 Τυιδηϑίδίοβ) 
ἄαβογνοβ ἰμ6 ργθίθγθησβ. 



« 
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᾿ ᾿Αναλαβόντες, ““ ἰακίηρ υρ." δὲθ {πΠ6 ποῖθ ϑ:0τα 
νΟΓ. 18. Τὸν θυρεὸν τῆς πίστεως, ““{Π6 διηρἷο 5Π161ἃ 
οὗἉ [Α1|.. δυο, [ σοποοῖνθ, 15 [Π6 Β6ῆ86 ; ἄσπις Δηά ύύ- 
βέος Βαϊηρ', 88 (28 γτεσθηΐ (ὐοτηπιοπίδίογβ οὔβοσνο, υδοὰ 
“ψἰτπουΐ αἰδεϊηοίοη. Ὑ6ι 1Π6 θύρεος, ργορετῖγ ἀεποίοα 
{π6 ἀηιρῖ6, ΟὈ]οηρ, δῃὰ ἀὐογ- κε 516] 4 υβϑοα Ὀγ (δα 
Πορ] 65, εολέοὴ (π6 Αρμοβϑιῖϊα 88 ἤδθγα ἴῃ νίον ; δῃηὰ 
ἀσπ..Ἐ 1 {86 ἐσέ" ψγγιίογβ, δὲ ἰραςὶ ἀθποίοθα {ἴ6 βιη8]} 
τουημᾶ Ὀυςκίες οὗ {Π6 Ρεϊιαϑίϑ, ογὔ ᾿ἰσίε ἀγπηοϑά. 
Ὕγειθ. ὁοραγεβ δῖ). 144]. 11, 06. Ατπιδίιυμηαια 
ἢάδ6 ρμδείι8. ἫΝ 

Αἱ {6 ψογάβ ἐο]ονίπρ ἐν ὦ δυνήσεσθε πάντα τὰ 
βέλη τοῦ πονηροῦ τὰ πεπυρωμένα σβέσαι, βοῆς (οπ- 
τιθηϊδίοῦβ ἤανα ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΓΪΥ βία]... ΤΠοΓα 15 
ΠΟ ἱποοηρτοῖίγ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ ἃ βοιηον δὲ Ππαγϑῇ ἀνε]! ησ 
οὐ {6 πιοίβρῃογυ. Τη6 βέλη πεπυρωμένα, ἴΐ 15 μψ6}} 
Κηονῃ, ἜΓΘ 51Π18]] 8] 6 πάθγ βρίοιϊα οἵ σᾶπο, πδάδ 86 
οὔ ἰο βεὲ ψοοάδηῃ θυ} Δ! ρ5 οἵ ἰεπίβ οἡ ἢτο. Ὁ Νον, 

π Υπ ἢ ν᾿ οἢ ψογὰ (6 ΕἘΠγιηο]ορδ 8 ἤανα Ὀεθη δοπιενναῖ μος 
Ἰεχεὰ, ὙὍΤῇοτα οαα Ὀ6 ἢο ἀουδὶ δι τῃδῖ 1 οσοπλα5 ἔγοῃῃ ἅψω, 186 

ζυαΐυτε ἰοηβα οὗ ἅπτω, ἰο 7οἷΜ, ὈΥ ἃ σομῃηοῦ τηείϑι Πεπῖ6. [1 15 
1Πεγείογε (85 [.5ΏΠΕΡ 8808), 86 ϑαῖηα ννοσγὰ νν11}} ἅψις οΥ δαπά, ἴδε 
Οοιμίος δηὰ Αηρ. ϑαχ, 6}; δῃὰ οἷἱγ οἷά ἴδγαλ ἀαερ .156 1ῃ6 88018 
οσά, Τῆι5, 1 ρΓΟΡΟΡΥ δἰ μη ῆεθ ἃ ὑχημα, οὐ δμοκίε, αῃὰ (δῆ ἃ 
ῥμοκίον, οὐ δι οϊα νντῇ ἃ ὀμοκζίθ Οὐ εἰταρ τὸ [δϑίθη ἰΐ ἴο ἰδ σιὼ. 
Ἵ ὙΒεῖς ἔογπι 8 δοουτγαίεῖν ἀθβογι θα ὈΥ Ατημπιΐδη. 23, 4., γερεῖ. 

φ, 18., δηὰ ϑεογνΐυδ οἡ ΖΈη. 9, 705., 4}} εἰϊοα ὃὉγ νΥεἴα., ἰορεῖποῦ νυ] ἢ 
ΠΊΔΠΥ͂ ΟἴΠΕΓ μαβϑαρθβ, ἔγοπλ νὰ Ιοἢ ἰς νου ]ὰ ἀρμρεᾶγ (παῖ (ἢ εδγξθδὲ 
Ἀσοουηῖ οὗὨ (Πεὶν υ86 Οἡ χεοογά 15 {πὶ οὗ Τπογή. 2, 75., στα δα 
Β4Υ8 ἴπαί {πε Ρ]αἴδοδἢ8 οονεγθὰ τοῖν ννοοάεηῃ νν8}} νυ ταν ἰάδα, 
ἃς., ἴο ἀείεηα [ἴ ἔγοπι (ἰ6 ἤθε ἀδιῖβ οὗ (6 δπειωυ, ὥστη μήτε πορφό- 
ροις οἴστοις βάλλεσθαι. Βυῖ 1 δ΄ ϑυγρτηίοοεὰ εῖβ. βῃουϊἀἁ ὅδνε 
οτηϊτεἀ Ηετοάοι. 8, 52., νο πιᾶῖκθ9 πιεπίίοη οὗ ἃ σοῖ δῦ δος ι.98 
οὗ (ῃεπὶ δγ {Πε᾿ Ῥεγείαπϑ ϑραϊηδβῖ {}: υνοοάξη ννα]]8 οὗ {με Αγεοραρυδ 
εἰ Αἰἴπεπθ. Ηἰ8 ννογὰάϑ 8γὸ (686 : ὅκως στυπεῖον περὶ τοὺς ὀϊστοὺς 
περιθέντες ἄψειαν, ἐτόξευον ἐς τὸ φράγμα. γεϊθΘ. [88 οοἸ]ϊοοιοὰ 
ὨΌΠΊΘΙΟΙΒ ὈΑΒΒΉρ65 ἔγοίῃ Ρἢϊϊο, Αρρίαιι, Ὀίοάογυθ, δὰ Ἡεογοάίϑη, 
(Δῃά ἴο ἴΠε86 ἴ οουἱά δά τηϑην ἔγοπι [)10 (β888., Αὐγίδη, δῃὰ οἵας 
τυτὶ (618), ἤγοτ νοῆι ἴζ νου] ΔΡΡΘαΣ τπαὶ (Π686 Τ γα δἰ πγοϑῖ Αἰνναῦβ 
οοἰϊοὰ πυρφόροι ὀίστοὶ, ΟοΥ πυρφόρα βέλη. Τα ΟὨΪΥ ἱπεοίδπος ἴῃ 
ἩΠΙ ἢ πεπυρωμένα ΟΟΟΌΓΒ, 8 ἰῃ ΑΡο]}]. ΒΙδ]. Φ,4. Ηδηςοα, ἰη Ὠϊοάοτ. 
δὲς. ἃ. 9, 119.» ἴὉΓ πυρσοφόρους, 1 νου]ὰ τερὰ ς, ἃπὰ ἴῃ 
Ζοβῖπι. 8, 28, 5., ἴογ πυροφόρων βέλων, πυρφόρων β. Ἦρδῃοαε, ἴοο, 
ἦδ συηβταχοα αηὰ {ΠΠυπίγαῖοα, ΚΠ ΞοὮγν!, ΤΙνοῦ. 441]., πέποιθα δι᾽ αὑτοῦ 
ξὺν δίκῃ τὸν πυρφόρον Ἥξειν κεραννὸν, ΏΕΓα Βρ. Β]οπιβομ 

«, 

Φ 
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8Π16[45 θοίηρ᾽ υ808}} οοαίθα ονὸῦ ὙΣ ὈΓΆ55, ΟΥ οἵδ οΥ 
τηοίαὶ, ἀϑιη εἰἴξδβοίυ! γ οχτ σι! 5}. {η 686 Ὀπγῃϊηρὶ 
ἀδγίβ; ἔονγ, δ8 ψὸ Βηά ἴγουγ ἢ6 ρϑββϑαρθ οὔ Αὐγίδῃ, 
εἰίεὰ Ὀγ Υείβ., {ΠῸῪ 6 ΓΘ Θαδιὶν οχεὶηρυβηθα ὈΚ. ΔΩΥ 
ΤΑΡΙὦ οΓ βυάάθη 6, δηὰ γϑαυϊγοα. βοπλθ βοῆς βιὺ- 
δίδῃςθ ὙΒΘΓΘΟ (ο Ηχ ἰδϑηηβοῖνοθ, Ὀοίηρ αἰναυθ 
{γόον ἴγοη ἃ ΝΟΥ ΨΘΔΚ ΟΝ ; δηᾶ {Πογϑίογο, ἽΕΣ 
τημδῖ ἤδνο Ὀ6Θ6Ώ, 88 10 πισέαί, ΟΥ ΔΏΥ 5} ἰοαέδον ἐοία 
ἐπιϊοἰέϊα δἰπο Ἰσέει. β 

[18 ονάθηξς τῆδὶ τοῦ διαβόλου σαηηοί 5,51 (48 
Ἠοβοημῃ. δηά οἵπεγ γτοσθηΐ (ουητηθηίϊδίογθ νουϊά 6χ- 
Ῥἰδίη ἴΐ,) {Π6 αάνεγδαγψ, οΥ ρογϑϑομίον, Ὀιιϊὶ (45 ΚοΡΡΘ 
δΔοκηον]οαρθδβ,) {π6 δ ευϊί, τηρητοηθα δπρτγὰ νοῦ. 11. 
τ ἤο86 ᾿πΐοσιος ἀροϑηΐβ, [66 Δαν ΓΒΑ 68, δ᾽ ππιηϊδίογϑβ,. 
ὅζο. ἍΘΙΘ. Βαβι θβ, (ἢ68 θγῃη ὁ διάβολος, 18 ἃ ΥΘΓΥ͂ 
ΠΟΙ. ΠΟ ΟἿΘ ἴῃ δογρίανθ, ἴο ἀδηοία ϑαίαη. 

Πίστις πιιιϑὲ δια ἀδῃοῖθ “" δηΐῖγθ, οοπιρίθία, δηὰᾶ 
υηϑηδκόη γο]ίαποα οὐ Οοάἀ δηὰ (ἢ γίβϑὲ ἴον ργϑβοηΐ 
Ῥτοϊθοιομ, δηα ἐαπίυγα βαϊναϊοη." ὙΠῊ {Π6 85 οὗ 
1Π6 θόρεος πίστεως, 1 νουϊά σοηρᾶτα ΡΒ. 18, 86. 
ἔδωκας με ὑπερασπισμὸν σωτηρίας μοῦ. Νοῦ 15 118 8 
Ἡερτγαίϑιῃ. Τῆι “ΖἜ βοῦν]. Αγ. 1412. ἀσπὶς---θράσουφ: 
, 17. καὶ τὴν περικεφαλαίαν τοῦ σωτηρίου δέξασθε. Αϑ 
1μ6 Αροβεΐδ 158 δ υἀϊησ ἴο {π6 γ,μέῤέ αγηπιρα δοία δν', ὮΘ 
δή ἀ8: “Τακθο υῃΐο γουγβοὶ Πα Πεϊπγεί οἵ βαϊ ναι θη. 
Τ1ι 18 ῥἰαΐη δδί τοῦ σωτηρίου 19 [ὉΓ τῆς σωτηρίας ; 8ἃ8 1π 
15. 88, 11.. 5. 84. 7., λικα 4, 80. 8, 6., Αοἰ9 93, 98. 
ΒΥ ϑβαἰυαξίοπ, ὨΟΜΕΝΘΓ, 88 (6 οϑῖ (ὐοτπηπη θη δ [ΟΥ8 ΓΘ 
ἀστοοά, 15 πιοδηΐ [6 ἤορο οἵ βαϊναίίοη ; 4. ἀ. ““Ἴάὰκὸ 
889 8Δη Ποϊημοὶ (ἢ6 ἤορα οὗ βαϊναίίοη." Απηά {}]18 15 
Ρἰδοθὰ βογοπά ἀουβῖ ὈΥ ἃ 5 π}1|8Γ ρΆ586ρ8 οὗἹ 7168: 
ὅ, 8.. ἐνδυσαμένου περικεφαλαίαν ἐλπίδα σωτηρίας. 16 
Ταῖϊο πῃ ϑίϑρἤοσῷ 18.100 οὐνίουβ ἴο πθρϑὰα δχρ᾽δηϑδίϊοῃ. 

17. καὶ τὴν μάχαιραν τοῦ πνεύματος. Οἡ [ἢ 8δῆ86 οὗ 
{18 αἶαιι86 - (Ομ πηοηϊδίοσβ 8.6 αἰν 64 1ἴπΠ οΟρ!ηϊοῆ; 

ἸΏ ρΘηἸΟυΒἾΥ δΟΠ)θοϊυΓΕ8 πυροπνόον. Βαϊ [πε Δ] υϑίυα Ψ ΟΝ (Π6 
Ῥηεῖ (Ὠἰῃι86}Γ 5 πὰ  ΠΑΥΎ Πη8η} ἢ85 ἴο, ἴπΠ6 τἐ6 οἵ ἴπεϑε ἤἥδεγῳν ἀαγίε, 
ΒΌ ΠΟ ΩΓ ἀεΐεηάβ ἐπα ργεϑεηΐ γεδαϊηρ;, τ ΠΙΟἢ ἴβ αἶβο' συ ἢν πιο ὃγῪ 
τυ δῖ.} εαϑρεεῖ ἴο Ὀ6 ἃ Κἰπά οὗ ρᾳγοὰγ ὑροῦ ἰξ ὕὉγ [Π6 οΪά Δραματιμο- 
μαστὶξ, Ατϊδἰορῆ. Αν. 19248,, μέλαθρα---καταεθαλώσω πυρφόραισιν 
ἀετοῖς. Ὁ Ὁ ΠΡῸὃ6΄᾿ ᾿ ᾿ ΝΙΝ δ : 

ΝνΟΙ,. ΝἹΙ- 2 Χ 
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Μδογ τϑοδῆξ οΠ68, 85 Ἠοθδημ., που] κα τοῦ πνεύμ. 
(ο δἰζηην απὶνη. Βυΐ (8158 15 τη δητίθβι νυ ̓Ιοπογιηρ ἴῃ 6 
8686. ΟἸΠΕΓΒ (Δα τοῦ πμεύματος ἴος Θεοῦ. Βυῖ {πὶ 
8 ὉΠ ΘΟΘΒΒΆΓΥ. Το ΟΠ ΠΙΔΗΥ ΟΥΒΕΓ ἱπίεγργοίδι! 8, 
Ἡ1οἢ ΠΥ Ὀ6 δ6ϑη ἰῃ Ῥοίο, ΝΟΗΣ, πὰ οἰμογβ, 1 πιϑιη- 
(Δ10, ψἱῖτ βοηθ δηϊθηΐ δηά τηοάσογη (οιμηγδηίδίοῦα, 
(Πἰ τοῦ σπνεύμ. ταῦβὶ τοσδὰ (6 οίν ϑρίτιέ ; δπὰ 
ῥῆμα Θεοῦ, νοΐ 18. ἩΒΌΔΙῪ (πουρθϊ ἴἰο πιεδῃ {86 
ϑογὶρέωγο (ἰπουρἧ!, ὈῪ 1Π6 γτϑοθηΐ (οιῃτηθηίδίογβ, εχ- 
Ρἰδιηθὰ ὈΥ ἴδ νᾶζσιιο ἰογῃι ἀροέγίπε οΓ ἐΐδε Οοπρεῖ), 
τηυδὲ ἀδποία Ὀο(ἢ (ἢς γονοϊδιίοης οὗ {πΠ6 ΗοΪγ ϑριτγιε 
ἴο ῃηΔ ἴη [6 δοετρίυγαβ οὗ {π6ὸ ΟἹ Τεξίδηθηΐ, δηά 
φἶδο ἰῃ {π6 ῥγοιηυϊ ραίίοι οὐ ἴῃ6 (ὐοβροὶ οὗ ( γἰὲ 
ὙΠ βυοσὶ ρίογίουβ ΡονΟΥ ἰη {παι ἀρὸὲ. Νον ἐλὲε 
νοι βυρρὶγ (6 Ὀεδὶ οἴἴδηκινα ψεᾶροη ἃρδϊπδὶ 8}} 
(ἢ6 δἰίδοκβ οὗ δάνογβδδγιθβ, 8485 βυρρίγιηρ δρυπάδης 
τηδίίογ ἴο γεΐαα 411 ἐμαῖγ οὈ]ο 018. 

18. διὰ τάσης προσευχῆς. Ὑπὸ Αροβῖῖϊα ον 
ἄγορϑ {ῃ6 ἰοίαη δι δὶ «ΚΠ υείσμε οὗ (86 ρῥτγοςβάϊης 
οἰερδηΐ ρδβϑαρθ, δῃὰ ἱπουϊοαδίεβ ἃ ἀαἱ ΌΥ ἩδΙΟδ 
δίοηθ (86 ἱπιρογίδῃς μοῖρβ δῃηὰ ρῥτγεϑεῖοιιβ δἄνδηϊδροϑ 
δῦονα γοργοβοηίοα οδῃ Ὀ6 βοουγοά, πδυλοῖγ, τἴἢ6 Ἔζεγ- 
οἶδε οὔ Ῥγαψον ; διὰ ὈΥ οορελῆιηρ 1 80 οἰ δα ὶν οα 
186 Ῥγοοθάϊηρ οἶδιιβα, ἢ6 ἰπύθηἀβ Θβρθοῖ αν ἴο βυρρεϑβὶ 
{Π|6 ποάδ ὮΥῚ ὮΙ {Π6 βνοτγά οὗ ἴπ6 ἬοΙΪΥ δρίσι, ενθα 
(οὐ δ ποτὰ δηά (Οὐοβμοὶ, οδὴ ὃδ6 πηδάβ εβδβοιυδὶ, Ὁ 
ῬΓΑΥΘΓ [ῸΓ ρίᾶοα δηά δϑββιβίδηοα ἴο σοιρσγο θη ἀπά 
ῬΡΡΥ τ. 

6 Ρ[ΓΑΒΘΟΪΟΡΎ ῥγοβθηΐίβ ῃοίδίηρ οἵ αἰ ΒΟ] ἐγ. 
Τῇ οὐἱγ (Πρ ψόογίῃγ οὗ ποίεε 15 ἰῃί σρρεαγαπεε 
οὗ ρίοοπαδηι, νι οἷ 18. ὑϑυλ}} Υ δβογίθοά το “Ἰεύτειο 
ἑάϊοηι, Ὀυς (88 ΟἹ ΠΙΔΏΥ ΟΙΠΘΙΓ ΟΟΟΆΒΙΟΏ8) ἢ88 Ὀδ6θη 
οσσδϑιοηρά Ὦγ ἐπέξηδο πα οὗ ταϊηά 1ἴη (ἢ6 βαογοά 
ψΓε8. Ηρτγο (6 ἘΡΠοϑίδηβ ἃγο ἀϊγοοίφα ῃοΐ ΟἿΪΥ 
[ο ἥδ θυΐ ἴο ῬΓΆΥ “ὙΠ ΝΟΥ ΚΙΠΑ οὗὨ Ῥγβδγεσ," 
ὙΠ σδαγηδϑὶ Βυρρ[ιοδίίοη ; ἴῃ ψὨσΝ ΤΠΕΣΤΘ 15 ἃ 
οἰἰηαχ, δα [ῃ6 [ΘΓΙῚ8 ἃΓ6 ποέ (85 5016 88) ΒΥ̓ΠΟΗγ- 
ΙΟ.8. δὸ ΤΠΘΟΡΏὮΏΥΪ. : οὐχ ἀπλώς, ἀλλὰ διὰ πάσης 
προσευχῆς καὶ δεήσεως, τῆς μετὰ κλαυθμοῦ; τῆς μετὰ 
στεροκτυπίας, τῆς μετὰ γονυκλισίας. ἴ ποιά κἀὰ 
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Ἡδρῦτ. ὄὅ, 7.. “6 οἤδεγθά ὉΡ ργάγοῖβ ψ τ βίγοηρ 
ΟΓΥΠρ Δη6 (θᾶγ5. ΝΟΥ͂ {8 ΠΟῪ 86 ἰο 4ο δἱ αὐ 
{{π|68, Δη] ἐν πνεύματι, νυ] !ς ἢ δὶρηϊβθαθ 6. αἨΐπιο, 
λεανἐϊῳ. 80 ἐκ ψυχῆς, ϑυρτα, νοΓ. ἢ. 
ΤῊ ψοσαβ [0] ον ἅττα τπϑδηΐὶ ἰοὸ 1} ιϑίγαία [ἢ 6 

πιοάε ἴῃ να ἰιϊοἢ (ἢ ἀμπν [8 ἴο θὲ ρογίοσπηϑαά : δηά εἰς 
αὐτὸ τοῦτο ἀγρυπνοῦντες, ΘΧΡΙΑἰΏ8 116 ἐν παντὶ καιρῷ, 
“. Δ5δ᾽ ἀπο 5] σοητἰπυϊηρ᾽ ἴῃ ἰδ ; 885 ψ ἤθη [{ 18 β8ἰά οὗ 
““ ργγίηρ πὶ σἠέ απά ἄαν." [ι ἀδηοίο8 (48 ὙΠΕΘΟρΡΒΣΪ. 
Οὔβεγνββ), τὴν νήψιν τῆς ψυχῆς. Τῇ προσκαρτέρηδις 
18 ἃ ΒίΓΟΠΡΟΥ ΟΧργθββίοη (ἤδη προσευχῆς, 5:26 6 1 5» 
Ὠῆ65 ἃ Ἰοῃρ σοηημηρ ἴῃ ὈγδΥοι, ἱ. 6. Ιοῦρ' σΟὨ- 
ΕΘ ὦ ρΡΓΑγογ. Απα δἱ δεήσει ψὰ τηιϑὶ ταρεαΐ πάσῃ, 
δηιὶ υη΄ποτγϑίδηά 11, οὔ Βι ρρΡ]1ςδίίοη οὗ {Π6 τηοϑὲ δαγηθϑὶ 
βογί. (ὴ {Π6 ἱπ]υποίίοη οὗἩἨ δαγηδϑί βρρ!] σα οη δηὰ 
ἔδγνθηΐ ὈΓΔΥΘΙ ἴογ 8ρ  γ[}8] α1 45, ἀπά ογ 186 {τ8}58 δυά 
δυο οἢὴ8 ψῃϊο ἀνδϊοα ἔποιῃ, τ[ἢ6 Αροϑιὶς δὲ- 
τα τ5 {πὲ οὗ ρ»γαψεν, ἴον [6 βῃρροτγῖ δῃα ψεϊλσο οὗ 
ἢ ΓΙ 8}1408 1Π φΘΏΘΓΑΙ. , 
δι ἢ, 1 σοησοῖνο, 15 186 ἴγὰθ Ρυγροτί Οὔ 6 ρᾶβϑαρθν 

οὗ ψ βοὴ τΠ6 τοσοηΐ (ὐοιηπιοηίδίοσβ (48 ΚΟρρΘ) δᾶνο, 
Υ ἴοο πιυςἢ τοβηΐϊηρ, νοι ο ἃ ἀν {Π|π οαρα. 

Οἱ εἰς αὐτὸ τοῦτο, ΘΧΔΠΊΡΙ68 ΔΓ σίνθη Ὀγ οί. 
ἔγοιῃ 4 Ρεί. 1, ὅ., ομ). 18, 6. 9, 17., 9 (οες. ὅ, ὅ., 7, 
81., Οἱ. 9, 19., (οἷοξβ. 4, 8 . | 

.. 10. καὶ ὑπὲρ ἐμιοῦ----τοῦ εὐαγγελίου. Τῇ6 (Οπὶ- 
τηθῃςΔ(ΟΓβ ΓΘΙΏΔΓΚ οἡ ἴΠ6 τηοάἀοδίγ οὗ {πὸ Δροβίΐθ ἰὴ 
δοἰγοδίϊηρς {Π6ῖγ ργάγεσβ. Οπ (ἢ 86η86 οὗ ἵνα δοθῇ 
λόγος, ([ΠΘΥ 846 ποῖ 80 ψεὶϊ ἀργοεά. [{ 18, ὈΥ σηοϑβῖ 
Ιπἰογργείοσθ, ἐβουσῆῦ {πᾶ διδόναι λάγον 5ΙρἘ 68. ἴο 
ρῖνα ἃ ροισεν πὰ αὐϊέέψ ; ΌΥ ΟἾΠΘΓΒ, Δη οσσαδίοη οἱ 
Βρϑακιηρ. Αῃηά {Π6 ΡῇΓΑβ8 18 οἵ ἔδβαυδηΐ Οσσυγγθηςθ 
1 (Π6 ΟἸα881:ςα] τγιο γβ, ἔγοη σοὶ ἡ οἴ8. Ῥγοάυοϑβ 
ΤΏΒΠΥ ΘΧΔΙΏΒΪ68. Ῥογῃδρθ Ὀο(ΐ Β6Ώ868 ΙΏΔῪ Ὠδγα ὉΘ 
υπϊίεά. 

12, ἐν ἀνοίξει τοῦ «τόματός μου δανου5 οὗ ΗΘὈτγδίβιῃ : 
δυῖ τ[ἢ}6 ΘΧΔΠΊρ168 οὗ ἔγμκε Ρτγονθ (ἢδί {Π6 τηϑίϑρῃοῦ 
ἐχίθηδοα ἴο [ἢ6 ὅτε Ἰδηρσίαρα ἢ σθηθγα]. [τ ἰ5 
τορατἀοα ὈΥ ΤΊΔΩΥ 88 8 τΠ6 186 ρίβοηδβίη. [{ 566ΠῚ8, 
Πο͵ονονογ, ἴο ἱπιροτὶ δοίάπεδα 9." δροεοῆ. ὅο (δαὶ 1 

χε 
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Κηον ποΐ ψῃοίΠοῦ 1ῃ6 βθῆβ86 οδὴ θ6Ὲ Ὀείίασ σοργο- 
βοηϊοἀ (δὴ ἰπ ΟἿΓ σοπμηοη ἰγδηβἰδίϊοηθ. οάάτ. 
{πη Κ8 (6 Αροβίῖίς 88 ἤθγα γϑίθγεποα ἴο [15 ἱπιρϑάϊ- 
τηδηΐ ἴῃ βϑρθθοῖ. Βαϊ {παῖ βθϑιῃβ ἴο θ6 ἴοο ἢγροϊῖξδοι!- 
οὶ. ἴη τῆ6 Ῥάγδὶ]εἱ ραϑβᾶρὲ οἵ (οἱ. 4, 8.. νὲ αν 
ἵνα Θεὸς ἀνοίξη ἡμῖν θύραν τον λόγου, ψΠῊ ψὩϊοἢ Κυρκα 
σοιραγοβ 1104η. Ερ. δ7γδ: Ἐτοὰ νι αῖ (οἰΐονβ, 1ὲ 
βῃου ἃ β6οῖῃ 88 1, θοϊησ ἴῃ θοηά8, Βα ἐεχρεοοϊθα 800Π 
ἴο θ6 Ὀγουρῆξ ἴο 4η ποϑγίηρ, δηὰ ἴο 6 ρογιο [Ὁ 
ΒρΘδἰς ἔογ ἢ π1861{, (δο Αςί8 926.) Υεῖ 1 δᾶνα 8οπιο- 
{{ππ|6ὰ ἐπουρῆϊ, {Πδὲ (Π]18 Ιδηρσύδρο, δηὰ νἢδὲ ἔο] ] οὐν8, 
τρις 06 ΡΔΓΕΥ πιοδηΐ ἴο βοΐΐϊθη {πὸ οσπαστγίη {ΠΟῪ 
τὶρἢς 66] αἱ (ῃ6 ἔγθεάομῃ οὗ σδθῆβυγα ἢθ ἢδα ρῥγο- 
ν]ΟΙ 5} ΠΡ οι, ψ Ιοἢ πρῆς ΑΒ} 6 ρΡαγδὶ]] οἱθὰ 
ψ ἢ ΠΙΔΏΥ ΟἿΠΟΓ ΘΧϑπρία5 οὗ 53.:π|1||8Γ ἀο]ςδέθ οοῃ- 
ἰγτίνδησθ. Απά 1ἴ ουὐρῇϊ ποΐὶ ἴο Ρ6 οδ]οςίαα, ἐμαὶ 
λόγος 18. υχϑ6 :5'΄ 5[ης6 (86 νΟΓῪ 838πΠ1|6 δρροδβίίου οἵ 
λόγος (0 ευγέδέηρ, Οσοιγβ ἴῃ (Π6 Ἀαδβὲ δῖ ΠΟΥ, 8ΠΗ 15 
[ουπά 111 (ον. 6, 11]., τὸ στόμα ἡμῶν ἀνέωγε πρὸς 
ὑμᾶς. 
. 16 ἴογηι μυστήριον τοῦ εὐαγγελίου σδῃ τοαυέγα {π||Ὸ 
δχρίδηδίίοη. [{ πυϑί ἢᾶνο γοίδγθησα ἴο ἢοβα ραγίβ 
σέ τῃ6 Οοβρεὶ ψ οι Π8ἀ- 66 ΘΒΡΘΟΙΔΙΪΥ ἃ τυ ϑίοευ 
το θοίἢ .6νν8 ἀπᾶ Οὐθηι 65, 45 ἰδῇ οὗ ἐΐθ (θη! 68 
Βεΐηρ ρῥἰσθὰ οὐ δὴ θαυδὶ οι τ 16 εν; 
ιπαΐ εἰ ἅτ6 δαυλὶ ρα Ὀείογα (ὐοά, δηά ἐπεγείογε 
σδηποί ὃὈ6 βανθὰ ὃγ ψόογκ8, θυ ὈΥ (ἢς ἔγχεα ρστᾶςα οὗ 
Οοά: «πά βοὴ οἴπογ “" ἄδδρ {ΠΙηρθ" 88 (Π6 Δροβίία 
[48 τανθδὶ δα ἴῃ ἢ18 Ερ  51168. νος τ 

40. ὑπὲρ οὗ πρεσβεύω ἐν ἁλύσει, ““ [ὉΓ ΜὨϊοἢ Οοβρεὶ, 
ἍΠ4 {Π6 ἀΙβϑϑιληδίίοη οὗ [6 τηγβίθγι ουβ ἐγ ἢ8 νοὶ 
ἴϊ τενθδὶ]β," ὅζο. Πρεσβεύω, ἐ. ἁ. ἀο68 ποέ 5ἰσηϊίν “1 
δῖὴ σγοόνψῃ οΪἀ ἴῃ δοιιη5." Τῆδ νεῖ πρεσβεύω 53|ρη1- 
ἢθ5 ἐο αοὐ ἐδε ραγέ ο πρεσβεὺς, ἨδτηοΪγ, ἴῃ ἀο ἐν ϑγιηρ' 

ς ΤΗΐ8, ΤὨΘΟΡὮΥ]. οὔϑεγνεβ, δῆον (ῃδί ἢδ αἰά ποῖ πηοήϊ Δία ννῆαῖ δα 
εαἰὰ, Ὀυΐ, 45 ΟΠ γὶϑῖ βδὶτἢ (Μαί. 10, 19.}, ““ ἐαζε πο ἐδοιφὴξ ἤοιυ, οΥ 
ὡρδαὲ ψὲ εδαίϊ ἐρεαΐ,, ἔον ἱέ ἐμαὶἱ δε σίσεη γοιι ἐπ ἰδαὲ δαπεὸ ἤσαν τολαΐ 
ψὲ εἰαϊὶ Σρεαὶ ;" 80 Ῥαι)],. ορδϑι)ϊηρ ᾿ὶβ τηουτ, αἰϊοτοὰ ναὶ αοὰ 
δι ρΡ] εα τὸ πὲπι, ἀπε {ἢτι8 ΘΟ ΟΠΊρ θὰ Ἔν σῪ τὨΐπρ᾿ Ὦγ ἀἰνίηο σταςο." 
Ηδηοα (86 86.158), τηᾶν 06 ὑπάεγϑίοοα νγρδὶ ἴ τηεαηῖ ὃγ τῃ6 διουγά οὐ, 
ἐἠς δρίτιἐ, ὨΛΙΊΟΙγ, (86 γνοτ οὗ (οἥ. 
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ἃ ΒΟ ΘΠ) πηδϑ8αρα ἴσοπ] ΟἿΘ ῬΓΏΓ6 ΟΥ βίδίθ ἴο 8η0- 
τότ, δηά, ἢ ἃ ρϑηθγαὶ ψΥ, ἴο ἀϊβοπαγρο {16 οἵἶδοο οὗ 
ἈΠΙθΑΒΒΔΩΟΓ. ὅὸ ἰδ 15 864 ὈΥ ἴῃ6 ᾿οβί διςῃογβ. 
Κορρθ τειηδικβ (Πδὲ [{ 4068 ηοἵ ΠΕ τ Ἰτοιὴ ἀπόστολος 
εἶναι τοῦ Χριστοῦ. [{ 18 βίγδηρα [πδΔι [Π6 (οιηπιοηΐα- 
ἴοΓ8 ΜΕ} ἠοῦ ἴᾶνθ σοπῃραγοά ἢ νΘγῪ 81:Π|}} 8 ρ885- 
8855 οἴ ἃ (οι. ὅ, 90. ““Νον, ἤδη, γα ἃγθ διηθαϑβϑϑὰ- 
ὯοΓ8 1π ΟΠ γι 5815 θθμ 4}: θ6 γα τϑοοης θα απο αοἀ.» 
“8 ΟΗ͂Ϊοα (6 5408) 6 ἀἰβοῦαγραβ ἐν ἁλύσει, 561]. ὧν." 
Κορρα σοτηρᾶγαβ 8,.1. δέσμιον εἶναι τοῦ Χριστοῦ. 
ΤΠ νογάϑ ἵνα ἐν αὐτῴ---λαλῆσαι τα [ὈγΙΠ ΘΓ ΘΧΡἑΔ. 

πδίογυ οὗ (ῃ6 ψογάβ δὲ νοῦ. 10. ψἤδγε 866 (ἢ6 ποΐβ. 
Ἔν αὐτῷ, ἴῃ {{| ϑροακίηρ οὗ 11. Κορρε δῃὰ Ἀοββϑῃπῃι. 
70Έη παρῥησιάσομαι ΜιϊπΠ λαλῆσαι. Βιυ τῆς σοϊημηοῃ 
τηοάα οἵ σοηϑίγυϊηρ (6 ρᾶββᾶρα 866Π18 ΡΓΟίΟΓΔΌΪΘ, 
566 Ὁ]. 4, 16. δηὰ [8 ἠοίθ. [{ 16 γοπημυκοὰ ὃν 
ΤΠδοάογοί : πάλιν δὲ τὴν ἅλυσιν ἔδειξε' παραθαῤῥύνων 
αὐτοὺς, καὶ διδάσκων, αἷς οὐ δεῖ ἁλύειν, ἢ ἐρυθριᾶν ἐν τοῖς 
ὑπὲρ τοῦ Δεσπότου παθήμασιν, ἀλλὰ σεμνύνεσθαι καὶ 
λαμπρύνεσθαι. : 

21, Φᾷ, ἼΠ686 νϑγβ68 ἔογῃῃ (6 ΕρΠορὰβ ογ (οάᾳ, 
Ὑ ΙΟὮ Ἰῃ {15 Οἤαρίσογ 15 νον Ὀγίθῖ, 
Αἴ τὰ κατ᾽ ᾽μὲ τιυβί 6 απάἀογϑίοοα πράγματα. ΤῊ 8 

15. ιγίῃονγ οχρίαϊποα ὃν {π6 τηογο ([Αβ8ϊςα] τ τι 
πράσσω. ἘΣ ΧΑΙΏΡ[68 οὗ θοϊῃ ῬῇγΓα865 δῖα δαάιιοθα ὉγΥ 
16 ῬΒΙοΙ]ορ 8.8. Π6 8686 18, ““866 Ψῇαϊ 18 [ἢ6 
βίαι οὗ πὶ δΗδιγβ, δ858 ἯΘ 84 Υ, 8566 ἤοιν 7 ἄο. δ0]1 
ϑϑπ). 17, 18. “866 ΠΟῪ {ἢν Ὀγθίἤγθη γα." ὙΤὴσ 
Αροβίίας μαά ἀουδί]θββ οὐδεν τϑαβοῦβ ἴῸΓ βοηϑίης 
Τγοβίουβ. ΕῸΓ (48 ψα ἤᾶνθ ὈΘΙΌΓΘ 8660} ἢ Ἰεῖξ 1{ το 
16 θαάγοΓβ οὗ ἢ18 ΕΡιβί[6 ἴο Ἔσρ] δίῃ βοῖῃβ πγαἰίθγβ σοῦ- 
(αἰποά ἴῃ ἤδη), ἰο 866 ἰῃδῖ (ἢ6 ἀΙΓΘΟΙΟΠΒ ΘΓΘ δ. 
το ἰηΐο οεἴδοῖ, α. ᾿. ἢ δ 
Τγοβσυβ, ΠΟ 18 τ ΟὨΘ( 480 1η (οἷ. 4,7. 4 Τίηγ. 

4, 12. δηὰ Τίς. 8, 12., νγὰβ8 οὔθ οὐ Ῥαιυ}᾽8 διακόνοι, ΟΥ 
αϑϑἰϑίδηϊβ 'ῃ (Π6 ργοραραίίοη οἵ [ῃ6 (ἀοϑρεὶ. γε πὰ 

. Ὁ ὙΠοορῆγ!, ἡ εία., δηὰ Ῥοάδγ,, γα σϑοορηΐζε δῇ δἰ] υδίοη (Ὸ 
(με νἱοϊβιίοη οὗ δ ρεγβοη οὗ ἕη ΔΙΩὈΔΞΘΔΟΟΥ, νυ ἰο ἢ νγ8 δ ΑΙ νν 5 88. 
γε, ΤΠΐθ, πούνανογ, δοϑί8 ἢΟζ ΥΘΓῪ ΒΙΟΌΔΌΪΘ. ᾿ ῖ 
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ἔτοταῃ Αςί 40, 4. [ῃδἰ 6 να8 Ὀογπα 16 Ῥγοσοηβοΐαγ 
Αϑίδ. 
Οὐ {Π6 ἰογβ ἀγαπητὸς ἀπά πιστὸς 1ἴ 15 Μψ6]] οὔ- 

βοινοά ὃν ΤΠΟΘορΉγΥΪ., [παι 1 ἀγαπ. πδ τηυβὲ Κποῦν 8}} 
(Ὠϊηρβ; δηά " σιστ., ἢ6 ψ1} ηοῖ ἀδοοεῖνο. Ἔν Κυρίῳ 
15 ἴδκϑὴ Ὀγ Κορρο δῃά Εοβϑητι. ἴον διὰ τὸν Κύριον, υ- 
ρίου ἕνεκα. 11 5:πυρὶν βίροϊῇαοβ “1 {π 6 Ὀμδίη 685 οὗ [Π6 
Οοβρ6! ;" 88 ἐν αὐτώ ἴῃ (6 νοῦβο ργθοθάϊηρ. ὅὸ 
ΤΠΘΟΡΏΉΥΪ. : ἐν τοῖς θείοις. 

ῷφ, ὃν ἔπεμψα---ὐμών. Τῇ Αροβίία ἤθε ἀδοΐαγος 
ἐἢ6 τί ον ρυγροόβα ἢ6 ἢδα ἰῇ νιον 1 βϑοπάϊηρ Τγ- 
εἰίου5, πϑλοὶγ, ἐπαὶ 6 τπιῖρῆλ οοπγίογί, 8Ππ4 σοπῆτσῃ 
1Π6πὶ ἴῃ {π6 ἔα. Ἐογ αἰὐξ (ἢϊ5 (ἢ6 παρακαλ. Β66 185 ἰ0 
πηροτί; (πουρῆ (Π6 Οοιμαιεηίδίοτδ οηἷγ ἀνε }} ου 
{86 ἢγβε 8686. 

23, 94. ἜΠιο86 α8ῖ ἔτγο νϑῦϑ68 σοηίδίη [Π6 υϑθδὶ 
Ἀροκίο! σα] δεπααϊοίίοη5, ψ οὶ μογθ, δόνονοσ, αἰ ΠῸ Ὁ 
ἴῃ Βο6 Β]|Π|ρῇ᾽ι τοϑροοίβ ἔγοι Ποβθ οἰβανογο. 

᾿Ἐκπρήνη τηυβέ (45 ἴῃ (6 ρῥτγασθάϊπρ ἐογπιυἷα8 οὗ 
Βοηθραϊςοςο0η) 8ἰρηϊν, ποῖ οοποογ (ἃ8 ΚΟΡΡΘ Ἔχ ίϑιμβ 
10, θυ. δέοαδὶης οἵ ἀνογγ Κίηά, βρίγιΐυδὶ δηα [ΘΠ ρΟΓΑὶ. 
Τα ἀγάπῃ μετὰ πίστεως 848 ποῖ ὑὈοίοτα ΟσσυΣΓοα: 
δΔηΠ ἃ5 ἴῃ 9 Ρεΐ.1, ὅ.- να ἢάᾶνθ, ““ Αἀὰ ἴο γουγ ἔλπι 
νἰγίας,᾽ 80 ἴσα δῖ. Ρα0] ργαγβ, ἰδὲ ἢ {Π6ὶγ (Ἀ 118 
ΙΏΔΥ 6 ΤΠοπ)οϊποα (ἢ γίϑιϊαπ ἰονο, ἴῃ ἢ οἷϊ 18 866 Π|8 

. εἰογ ψογ ἀοβοίοεηϊ. ὅδὸ δἱ 19, 10. ἰπ6 Αροβίίβ οχ- 
μιογίβ ἰο ὑγοιμογὶν ἴον : δπά αἱ (αὶ. ὅ, 18, ἢθ [88 
τς δάἀπιοῃιτίοῃ, ὈΥ ἰΙονθ ἰο βεγνα οὔβ δῃοῖῃθσ. Βυῖ 
Θβρϑοίδ!}ν αἵ ΟΔἱ. ὅ, 6. Βα δι149 {προῖ, “ὁ ϑέγῖνα δἷλοσ 
αι σ οἷ νογκοῖἢ γ ἰονα ;" (ΒΕΓΟ 866 [86 Ποῖ). 
[ε 18 ορβαγνοά Ὀγ Ηδγάγυ, (δὲ (ἢ686 το υπϊοα ἤανα 
{86 ́  ρῥγοιη186 οὗ δἴδγηδὶ }"8. 

Αἱ εἰρήνη --- ἀπὸ Θεοῦ τηχϑῖ μ]ΔΙΠἾν θ6 Βρρ 64 εἴη, 
“ἐ ἢ (ρταηπίοά)." 

24. ΤὨϊ8 ᾿εηεάϊοίίοη 5 ἴεν αἰ  γ8 ἔγομπι (ἢς 
οἴπεγβ. 

24,, ικ χάρις 18 τοῃδογοα ὈΥ 8οῦγθ, “(18 ρΊᾶςθ :" 
Αγιὶς]6 ἴογ ργοθουῦη. Βαϊ 1 ῥγοίογ γορϑδιίηρ Θεοῦ καὶ 
Κυρίου ἴ. Χ, ἤοαι {πὸ ργοςθάϊηρ νϑῦβθ. ᾿Αφθαρσία 
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τηυβί ποί Ὀ6 Ἰοϊηθὰ νι Χριστοῦ (45 ἰΐ 18 ἀοῃδ ὈΥ͂ 
γει5.), θυΐ ψἢ ἀγάπη; δα [{ 15 ψ6}} Ἔχρ] δι πθα ὉῪ 
ατοί., Ηδηιπ., Κορρο, δὰ Ἐοβθηπ)., οοποίαπέϊ, 
»Ῥεγροέμαϊίψ, μποοασὶπρίν ; ἰῃουρῇ [Ὁ πηᾶγν 4180 ἀθηοΐθ 
δἰποογὶέν, ἃ8 Ἐχαβίηυ ΤΠ 11. Απά 80 ἴω ΚΘ, 
ΒΥ, δηα 6118, “« ὙΠ Ποὺ τα ΧΙ ΠΡ ΟΥ ἸΟΙΏΠΡ ΔΏΥ 
{πῖηρ τιἢ Βΐπλ 1 (ἢῃ6 ψογκ οὗ βαϊναίίοη, τ 8 οοΓ- 
ΤΟΡΌΩΡ [Π6 81 Πρ] 1} οὗἁὨ {π6 Οο8ρε!]." 4 (ον. 11, 8. 
Οἱ. ὅ, 2. Βοί!ι 86η5868 ([ ἀρτερ ψιἢ Μν. 514416) πᾶ 
Ὀε ἱποϊυἀθ. ὙΠΘοΟρΡΉγΥ. οχρίαἰπβ: μὴ ἐν πλούτῳ, ἢ 
ἐν δόξᾳ, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ἀφθάρτοις. 



ἘΡΙΒΤΙΙΕ ΤῸ ΤΗΕ ΡΗΠΠΜΡΡΙΑΝΒ. 

ΟΗΑΡ. 1. 

ΨΈΚΒΕ Ὶ. Παῦλος καὶ Τιμόθεος. ᾿ΓΙΠΔΟΙΠΥ Δ 8ο- 
σοπιρδηϊοα Ρδιι] ᾿ῃ Θᾶ ἢ ἠουγηου ἰο ῬΒΙΠΠΡΡΙ (866 Αςίβ 
16 ἃ 20.). ἀπά ψγὰ8 (πογϑίογε Κηόνηῃ ἴο δηἋ δϑίθοιηρά 
Ὅγ (86 ΡΙΠΠΡΡΙΔΩ8. Τῇα ρῥγαβοηΐ Ἐριβ:16 ββοπ8 ἴ0 
ἢανα Ὀδ6θη αϊεέαἐοα ἰο ΤΙηοίῃγΥ. 

1. δοῦλοι Ἶ. Χ. ΤΙ5 ψ88 16 Πδηγ6 δρρ]1:6ἀ ἴο 4]} 
ΤηἸ ηἰδίοι8 οὗ (ἢ γιϑὲ δ ρ] ουθά μὰ ργδοδιηρ {Π)6 (Ὑ08- 
ΡΕ]. (Βοβθῆη..) [1 Πᾶνα "ϑέογε γϑηγκοά ἢαῖ (ἢ)6 
(ΘΓ 18 ηοί ρΡοομέϊατ' ἴοὸ {86 δοτιρίυδὶ ψγιογβ, Ὀυζ 15 
Βοῃηο π|68 ἰουηά [ἢ {π6 ΟἸδββισαὶ οὔ θβ, ἃ8. δΔρρ] θα 
ἴο ῥτιθϑίβ οὗ {6 πεαίμθη σοάβ. 

Τῆθ γοάϑοη ΨὮΥ ἢ 6 ἀο65 ποΐ ἢθγθ, δοοογάϊηρ ἴο ἢ]8 
οσυϑίοιῃ, ρΓγοΗ͂Χ {Π6 {{|6 οὗ 4 οσέίε, Δ εἴ8. {1 Κ8 19 
(Π15, [(ηι 6 τἸη]ρῆϊ ποῖ β86θῆ ἴο ἤἴᾶνα γοοοϊὶνο ψἢδί 
τον Πδα β86ηΐ 848 α ἠεδέ, Ὀυΐ ἃ58 ἃ 7766 ρ᾽))7έ, 4, 11. 14. 
16 ἃ. 16. 

1. σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις. 
Οα (ἶπε οχϑοῖ ᾿τηροσὶ οὗἨ ἴδε ἴογπι ἐπίσκοπος ἴΠΘΣΘ ἢδ8 Ὀεθὴ τυ οἢ 

αἰοουδδίο διηοηρ Οοϊηπηοηίαϊογα δηὰ ΤὨροϊορίϑηθ. [1 ἴδια ἴεγπι 
μᾶνα ἤθσα ἴἢ6 δ6πδα ἰη νυ ῃϊοῖ ἴζ 18 υδΌ Δ} }Ὺ ἴακοη, [ἢ6 αἰ ΒηοΟΪγ τ 1} 
δὲ ἢονν ἴο δοοουηὶ ἴον {πΠ6 τηεπίϊοη οὗἁἨ δίξδορθ (ἴννο Οὐ τγογε), νυ εὰ 
6 δῇου ά ὀἜχρεοῖ θυὶ ὁπό. ΤΉ 4 οὐ} Υ ϑοια ἘΡίϑοορα] δῃ Ἡτ εΓΡ, 
88. Ἡδίγ., νου ἃ γείῶονα ὈΥ δυρροδίηρ ἴπαὶ ἴππῸ Ἐρίφι!ε νγὰβ ἴῃ:- 
τεηαεα ἴ0Γ δϑενογαὶ ο(165, οὗ ννῆϊοι ῬΒΙΠΪρρὶ ννὰϑ ἴῃς »ιείγοροῖϊε ; δορὰ 
τδὶ (ῃ6 δαϊυϊαιίοη 18 πηεδηῖ ἴογ ἴῃ ργεβίἠδη(β οὗ βδεῆ. Βιυιζ ε}ι}8 ἰ5 
Θυν ἀΘ} 1} δῇ Πγροίῃαβὶβ ἰογιηθα “Ἅ ἔοῦ ἴα Ὠοηςα,᾿᾽" δηὰ οὐΪγ ομές [ΠῈ 
Κηοῖ ; ποῖ ἴο ΒΑΥ ([δαὶ ἰΐ ἰ5 ἱποοηδίδίοηϊς νυνἱτἢ {πὸ δι Υἰ κί ηρ ραγέϊεμέατὶ- 
ἐΐος ἴῃ (π6 Ἐξρίδι] 6, νυν ἢ ονάθηῖν εχ ἰξ ἴο ἴπ6 ΟἸ γι ϑιϊδβ οὗ Ῥδ]- 
Ἰ!ρρί δπὰ ἐΐβ νἱοϊηϊγ. Οη {{π|8, 886. οἡ πηοαῖ οσοδϑίοῃβ, ἷ ϑεὲ6 ΠΟ σϑᾶ- 
80ῃ ἴο ἔογβακα ΟὟἊ νεῃθ 80] ὁ ρυ 465, ἰῃς αηείοης Οοπιπιδηϊαίοῦβ, τνδο 
ἱῃίογῃ τι8 ἴπδῖ {Π686 ἐπίσκοποι ΕΓ (ἢ6 Ῥγεεύψίεγε οὗ 6 δανογαὶ 
σοηρΓγοραίίοηδ οὗ (μεϑιἰλπ5 ἰῃ ἈΒΠρμὶ, (4ἀ, 1 ννουὰ δι, ἰζ νἱςὶ» 
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αν, ἴο ϑστηα ἀϊθίδηοθ). Οἡ {8 δι θ)εοῖ 866 {ἴθ Ἰοπρ' δηὰ δ]έ 
Δηηοίαιίοη, ΟΥ τδίῃεν Π ββογίαϊΐοη, οὗ νυν, νυν (ἐπέεν αἰϊα) 
54γΥγ8: “ΓΘ ΟΥΘΟΙ δηὰ [μὴ ΕδίὮΘΓΒ ἢ οπα οοηβεηΐῖ ἀδοΐαγο, 
ἴδαϊ τοὺς πρεσβυτέρους οὕτως ἐκάλεσε, ἐλὲ “ροείϊε ἤδτα οαἰΐε ἐπεὶτ 
᾿Ρνοδβῦψέετα ἐπεὶ, Βίδδορε. 80 ΟἾγγϑ., ΤὨῃεοάστγεῖ, αἴδυγλεη., δηὰ 
ΠΞΟΡΙΥΙΣ διηοηρ ἴῃ6 ΟΥΙΘΟΚΒ, δηὰ διηοηρ ἰῃ6 [.Δι}1.8, δῖ. Φεσοΐωθ, 
Ῥβευά, Ατηδγοβίυβ, Ρεϊαρ 8, δηὰ Ῥγίπηδϑῖιβ ; δηὰ ἴπδὶ ποῖ οὨΪγ ἔος 
6 δυονο- ) θη ΟΠ δα τεδϑοηβ, [ῃδὲ ἐΐογ οομία δὲ ὑμὲ οπὸ Βίδῆορ, ρτο- 
»Ῥεγὶψ 80 οαἰίθαὶ, ἵπ 056 οἱἐῳ; Ὀυϊ ῸΓ δηοῦθοῦ αἰϊορεὰ ὉΥ ποτὰ 8]}, 
ΥἱΖ. (παΐ τέως ἐνοινώνουν τοῖς ὀνόμασι, ἑλεπ ἐδα παπιεβ τ0676 δΟἸΉΠΙΟΝ 
ἐο δοιὰ ὀγάετδς, ἰῇ Βίβιιορβ Ὀεΐηρ ς8|}6 ὦ Ῥγεβυγίοσθ, δὰ ἴμε Ῥγϑβϑ- 

λὈνίεγθ, Βίϑῃορβ.ι Αηὰ [Π|8, Γπεοάογεϊ βᾶγβ, 15 τηδηϊξεδί ἰῇ {}}8 
ρίδες, θεσαυβα ἣα αὐ δ ἤογα Ὠρδοοηβ ἴο ἴπε Βίϑῃορθ, γηδκίηρ ὯὨΟ 
τοεηξοη οὗ {δεῖς ῬγαβΌγίουβ." 1 {ΠΕΓΘΙΌΓΕ δοιιίοβοα ἴῃ ἴῃ ορ᾿ πίοη 
οὗ Τῃοδοάογεϊ, ἴνο 88 γ8 ἴῃαῖ 81. Ρδῃ!} {πὴ 'νυγοῖς ἴο ἴπε ΡῬΓοθΌγιΓὰ 
88 Ὀεδοοῃβ οὗὨ ἰμϑῖ εἰν, Ὀεοαυβα ἴΠπεὶς Βίθμορ Ερλγοαϊίμδ, νιοπι 
Ἦ 5{γ}658 [8 Ὀγοί ΕΣ δηὰ ἰδἷδ σογηρδηΐου ἴῃ ἰδθουγ, δῃὰ ἔε!Ἰονν- 
δοϊάϊεσ, δῃὰ ἰῃεῖὶγ Αροϑβῖϊθ, νναϑ (ἤθη ψν1{}| Ὠίτι δ Ἄοιηο, 2, 425. ἀπὰ 
{παῖ πα ἰπεγθέοσα τηεπίίοηβ ἴμεπὶ, Ὀεοαῦδα ΠΟΥ͂ να Ὲ 80 ἰῃο[Γ}- 
τηδι αὶ ἰῃ δοπαΐορ (πὸ οοπιγὶ δυιίοη ἴο Ὠΐπιὶ τηθηϊϊοηδα ἴῃ 4, 1δ. 
Μάδηγ αἰδίἑηρυίοιο Οοτηπηδηϊαϊουβ δηὰ ΟΥἰτἷοβ ρὸ γοῖ ἔπ γι Π6Γ, δηὰ 
τηδϊηϊδίη παῖ {ΠΥ νγ88 πὸ ἀϊοϊϊ ποιΐοη αἵ 41} Ὀδίννεθη ῥγεθογίογα δηὰ 
Βίβῃορϑ {1}} δέϊεσ ἴπ6 Αροβίοϊοδὶ ασ. Βυῖ τ 8 ἰ8 [ΔΓ τογα ἰπδη 
σδη ὃὈ6 ργουθὰ, ἘΒίηρῥιαπι, Εορο]. Αηϊΐᾳ. ἴ.. ὦ, 1... ϑδβθῆηβ ἴο Ὦδνε 88- 
τἰδδοι ον Θϑ δ Ὁ] δ εα {πὸ οχἰβίθηοα οὗ ἃ βόννεσ εαυϊναϊεηῖ ἴο ταὶ οὗ 
Βίβμορεδ ἰῃ ἴδ Αροβίοϊϊοδὶ δρ6, δῃὰ θοίμ [ῃ6 εχϑῦοΐθα οὗ {π6 μόνε 
δηὰ (ἴδ δϑϑυμπηρίίΐοη οὗ ἴδ τ1{|6 ἴῃ {Ππ πεχέ δρὲ ἴο ἴῃς Αμοβίοϊϊοδ!ὶ, 
866 ΜΙ. 518 ἀ6᾽8 ποῖδ, δηὰ δϑρϑοΐδ!ν ἃ ἰοηνσ οἰιαίΐοη ἰηϊγοαιιορα ὉΥ 
᾿έϊη ἔγοιη δὴ αὖ]6 7 γοδιΐδα οὐ ἴπ6 ΟἸαἰπβ οὗ [6 Εϑι4 1586 ΟΠυτγοὶ, 
Ρ. 29---45. μοπὰ. 1815. ξ ἱ 

᾿ς ΝΜ τάδβροοῖ ἰο ἴ6 έασεοπδ, (ὮΘΥ δυρογὶπἰεηἀεὰ ἰἢ6 δοου δῦ 
"Δθδῖγθ οὗ [Π6 δοοῖβίυ (566 Αοίβ 6.), 8 αἀἰδιυἱδυϊηρ (ἢ δ΄ 8, διἰεηά- 
Ἰηρ οὐ ἴδιο βίοἷς, δηὰ βϑοπιείἑ πηε8 δχθγοϊδιηρ' ἴπ6 ϑυθοτάϊηδία βασογάο- 
(81 οβῆοεβ, Ἔβρβοΐδ! !ν δϑ8,ϑ(ἱηρ αἵ {πΠ6 Εποαγίβί. ] 

ᾧ, χάρις ὑμίν---Ἰριστοο. (ομρατα οι. 1, 7. 
4 (ον. !, Φ. (αἱ. 1, 8. Ερ!. 1, 2. δηὰ (Π6 ποίθϑ8, 

8, εὐχαριστῶ τῷ Θεῷ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, 
6.1 γϑρίυγῃ τν ΓδηΚ8 τὸ οὐ." Τ8 18 ΤῸΓ {Π6 ἸΠΟΓΘ 
ΟἸ αβ8:ς4] χάριν ἔχω. Ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν, “ ἃ3 
ρἴϊθῃ 88 ΑΚ γοῦ 48}},᾿ 1. 6. γϑι θα θυ. γΟῸΓ 
Ομ γϑείδη ἐλ Πα] 689, δηὰ ργοργθβ8 'ῃ ἰπ6 Οοβρεὶ. 
Ϊ σδῃποί (διηϊ, τ Ῥίογοθ δηα Μίς 86115, ἐθαι [Ποὺ 6 
18 λ6 76 ΔΏΥ τοίδγθηςα ἰο {Π6 ργεϑοπέβ (6 Αροϑβία δὰ 
τοσοϊνοα ἜΣ {6 ΡΠ ΡΡίδη8. Ηρθίητὶ ἢ ΓϑαγαγΚβ, 
τῃαι Ὁ 15 διαὶ ἢ δῖ, ῬΑῸ] ἰο ἐπ σοιῃηθηςα 8}. 
Ἐρίβι:]6 ψ τ (Π6 σοπμηθηάαιοἢ8 οὗ ἴΠο86 ἴἰο Ψ Ποῖη 11 
4 ἀᾷγοδδοά ; ἀηά {Π8{ ἢ ἢ85 ΒΟΑΓΟΟΙΥ ὄνον οαοα 
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(8, ἀχοορῖ ἴα [6 σᾶ56 οὗ (6 Οαἰαιίαπη5. Ηοτγα δα 
5 866] ΒίΓΟΠΡΘΓ ΘΧΡΓΟβϑίΟἢ8 {Π8η ἢδ οἰβα Π γα 
ΕἸ ΡΟΝ; ίγτοηι ἴῃ 6 Ἔχίγοιῃθ αβδοίίοη ψ Ὠιοῖ ἢ6 8665 
ἴἰο να Ὀοτη ἰονγαγὰβ (Π18 18 ἐνοιυγιῖς σΠτγοἢ." 
Ὅμπα οδηῃοῖ, ἴοο, θυ οὔβογνα [Π6 ἀσ σον ἢ τ ΒΙοἢ 
10 ΘΥΘΙῪ ΕἸΡΙ5[16 1686 ᾿Γδῖ868 ἃ 1ηἰγοἀυσαά δηὰ 
ΘΧΡΓεββθᾶ. Τἢυ5 ἢ6Γθ, 88 ΤΠΘΟρΡὮΥ]. οὔϑαγνεβ, ἤθη 
Ὠ6 βᾶγ8 (6 γοιῃθιηγδηοα οὗ {πθ σίνοβ Ὠϊπὶ ἸΟΥ͂, Β6 
Πα! γον σοι θη 45 {Ποὶγ νἱγίυθ. 

Ἡάντοτε 18 (48 Ἐοβθηιῃ. οὔβοσνο8) υβοι ρορμέαγίδον, 
ἴῃ {6 58η86 δωρὶδοὶηιὸὰ, Μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιού- 
μενος. ΤῊΘ Β6η86 ἤσ6Γ6 5 Οθαγ : (ῃουρἧ 1ἢ6 σοη- 
βίγυσίίοη 15 ϑοηονδΐ ᾿πνοϊνοά, οὐ δοςσουηΐ οἱ [86 
δοσοιηηοάείίοη οὗἩἨ ψογβ ρῥ]θοηδϑίοα! ν 864, Ὀυϊ 
᾿ΠΙΘὮΪΥ οχργαβϑίνα οὗ [ῃὴ6 ψδγιτἢ οὗ ἴῃ6 ΔΡοβι ε᾿Β 
βο]ρθ. [{ ἰ8 {πογϑίογα υηνασγαηϊθαὰ ἴο πᾶν γὸ- 
ΘσΟΌΓϑΘ ἰὼ ΘΓ 64] σοη]δοίαγο, ἀπά ονθ ἱΠΠΘΟΘΒΒΑΓΥ͂ 
ἴο τοϑοῦί ἴο δἰίθγδίίοηβ οὗ (Π6 ρυῃοίυδίίοη. Τδο 
Β[}101]6 8686 18, ““ ΜὮ1ΟἾ) ῬΓΑΥΘΓΒ 80 ΠΟΙ ΠΌΔΙ }Υ οβδγοα 
ὮΡ ἴογ γοιι, ἃγα αἰ νγ8 οἴἶδγεά πρ ψ ἢ 10γ.᾿" 

ὅ. ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. Οη {86 
Β6Ώ86 οὗ [Ππ686 ψογάβ [ἢθγ ἢὰ8 Ὀθθη Ὧο {||6 ἀπῆον- 
Θης6 οὗ ορϊηἰοηῆ. δοίης {πῖη}κ τΠδῖ κοινωνία εἷς ἱπ|- 
Ῥογίβ σοῃβίδῃου ἴῃ 1ῃ6 εἰμ ων ; ΟἴΕΓΒ, 31η66- 
ΤΥ 1η οι γδοιηρ [ἢ6 οβροὶ. Βαΐ 656 ἰπίογρσο- 
(αἰοη8 ἂῇα [{ι|6 ἀρτγαθαῦθ (ὁ [86 υὑδὺβ Ἰουδῃάϊ. 
Μδηγ θη ηθηΐ Ἰηςθγρσοίογβ, 88 ΟἿ ]}., ΥΒΗῖΌγ, ατοῖ., 
ΜρθοοΝ., Ηρίηγίοἰθ, ἀπά Βοβθηπι., ἱποϊυάϊηρ (86 
Δαΐῃοτβ οὗ οὖν σομηποη εσβίοη δηα πιοοί ΕἸ ρ] 5ἢ 
ἰτϑῃβ᾽ δίοιβ, βαρ] δίη, ““ ραγιςρδίοη οἵ {π6 (τι βείδη 
ἀοοίγίηθ, Ὀγ δανίηρ δια γαοθα ἐπα ΟΒγιβεδη (ἍΠΗ." 
δα Οὐδ]. 2, 9. απὰ 1 (ον. 4,9. ἸΤδυϑ εἷς 18 (Δ Κη 
ἴογ ἐν. Βιι ἢ 6 οοηϑίγαςίοη 18 ποῖ βυαρροτγίοα Ὀγ τῆ 6 
Ῥδ8888ρ68 δα ἀιισδά : δηά ἴο ἴδΚα εἰς ἔογ ἐν ψου]α πόΓα 
θὲ τϑῖμον ἢδγϑῆ. Τδουρῇ, ΓΠογαίογο, (ἢ 6 β6η86 (ἢ 5 
1 ογργοίδιοἢ γἱ 6118 15 βι ΕΠ οἰ ΘΉΓΠΥ ἀργθοδῦϊθ ἔο (6 
οοηΐοχί, δπηἃ δΘβρθοί!!ν νοῦ. 6. (8686 ὝΒΙ ΡΥ), γοῖ 
[Π6ΓΘ 18. ΒΌΓΘΙΥ ΠΟ οσοαβίοῃ ἕο ἀθδηάοη {Π6 σοτηπιοι 
Ἰηἰογργοίδιίοη, ψ ἢ οἢ 18 ϑυρρογίθα ὈΥ (6 δ ΠΟΥ ἐγ 
οὗὁἩ τῃ6 ἀγροῖς (ὐπιπηθηίαίοῦθ, δη 88 θθθὴ τηδίη- 



ΡΗΙΠΡΡΙΊΑΝΒΕ, ΟΗΑΡ, 1. 6088 

ἰαϊμο ΟΥ δοίη οἵηϊηθηΐ τ οὔθγη ΟἼ68, 38 ΡΊΘΓΟΘ, 
Οὐοι, ΜΙομβεΙία, Ὗγ ε118, Ῥυ]ς, δά Ηαδγάγ, δπά τϑ- 
οθηιίγ δαορίοα ΡΥ ϑίοτ ἂπὰ δῖδαθ, παιηθῖν, “ον 
γοῦν ἰἰθ γα ΠΥ ἴῃ σοηεΓιθυϊηρ ἴοῦ τ86 ἐιγίπογδησς 
οὗ 1π6 1ηἰογοβίβ οὗ [6 (ὐοβρεὶ," ἃ 8656 οὗ κοινωνία 
[ουηὰ τη οι. 15, 46. 2 (ος. 8, 4. 9,18. ΟΥ̓ΓΠΡογ- 
ΔΙ οὗὁἨ ι}18 Κιηά (ἢ6 ῬΠΠΙρΡΡίδη8 δα, 1{ ΔΡρρδδϑγϑ, 
ρίνοη βιγιΚιηρ Ργοοίβ ονϑὺ βίης [ἢ6 ροσιοά οὗ ἐδμοὶγ 
σοηγογϑίου ; ἱπβοιθπυοῖ ἰδὲ ἐΠ6 ΑΡροβί]β, δ 4, 15. 
(υδῖηρ {Π6 8816 (6ΓΩῚ κοινωνία) 8408, οὐδεμία μοὶ ἐκκλη- 
σία ἐκοινιώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ λήψεως, εἰ μὴ ὑμεῖς 
μόνοι. ΤΠ18 Ἰη οΓργοίδεοῃ 18, ΠΊΟΓΘΟΨ ΕΣ, Γοαυγοα ὈΥ͂ 
1Π6 ψΟΓα5 ο]]ονίηρ : ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νύν. 
ἘοΓ ΟΠ Ἃ[Π6 οὖλον (ΠΥ τοῦ 866 1 8 ρ6γήϊοι9,. οἵ 
ΜΟΓ8Β6. [{ ἰβ βΒυρροτίοα, ἴοο, ΕΥ̓͂ [86 Δυίβοτν οὗ 
Ῥμοῖ., ψἢο ΘΧΡΙΔΙἢ8 : ἐπὶ τῇ εἰς τὸ εὐαγγέλιον κοινωνία 
ὑμῶν, τῇ ἀπὸ πρώτης ἡμέρας μέχρι τοῦ νῦν διακονουμένη. 
Απά ἢ οὔβεγνββϑ : ἔοικε δὲ τὸ ἐφεξῆς μᾶλλον τῇ προ-᾿ 
τέρᾳ ἐκδοχὴ συμφωνεῖν" πώς γὰρ ἀπ᾿ ἀρχῆς ἠυχαρίστεις, 
μήπτω βεβαιαθέντας ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ἰδών; πεποιθώς, 
φησιν, ὅτι ὁ τοιαύτην πρόθυμων καὶ θέρμης γέμουσαν ἀρχὴν 
ἐνθεὶς, αὐτὸς καὶ εἰς τελειότητα ἔργου ταύτην προαγάγυον. 
Απηά 50 ΤὨΘορΡἢΥ}.. ψἢο ψ6}} οσχρ δίηβ (ἢυ8 : Πώς δὲ 
κοινωνεῖτε; πέμποντές μοι τὰ πρὸς χρείαν, καὶ κηδόμενοί 
μου" ὁ γὰρ τῷ καλὸν τι μεταχειριδομένῳ συνεργῶν καὶ 
βοηθῶν πᾶσι τρότοις, μεριστής αὐτώ τοῦ ἔργου γίνεται. 

6. πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο---Χριστοῦ. Τῆθ8β6 Ψψογάβ 
τηῦϑί Ὀ6 1ηἰογργοίθα δοςοσαϊηρ ἴο (δ6 νον ἰδΚοη οὗ 
1Π6 56η86 οὗ [86 ργδοδαϊηρ νογβ6. ἴὔροη {8 ᾿πίογ- 
Ρτοίδιίοη οὗ ατοί., ΠΟΥ, δηά οἴποῦθ, τ[ῃ6 σοοά 
«ὐοὐῖς ψ1}} θ6, ἰῃ6 ροοά ψοτκ οὐ ζαϊέ (866 Ζοῆ. 6, 90, 
Ποῃ. 9,7. 1 (ον. 15, δὅ8. 16, 10. ΡΠ]. Φ, 80. 4 ΤἬΘ689. 
1,11. 2, 17. 4 Τί). 2, 21. 8, 17.), 6] Θνίηρ, δηά 
αι γδοίηρ (ἢ 6 (ὐοβραὶ, δη4 γορυϊδίϊηρ {Π61Ὁ Ἰνθ8 ὈῪ 
15 ῬΓγασθρίβ; ποῦ γαίοσιηδίοη ὈΥ ἰἢ6 (ΟἸὨγιβιίδῃ 
ἀοοσοίτίηρο, ὅτο., ψὨΙσ ἢ ψουϊὰ Ὀ6 σατειοα ἐογνασζά (ο {π6 
ἀδὺ οὗἩἉ 1η6 Γοσ. [1ἢ σοπίογι τυ ψ τς {Π6 ᾿α8ὲ ἀ6- 
(αἰ]ο ἃ Ιηἰογρτοίδιίοη (6 86η886 ἢδ8 Ὀθθῆ (ἢ}8 [αἱά 
ἄονῃ Ὀγ Βοβοθηῃ). : “δ)ῥὺα οοῃῆβυβ, ἔοΓ6, υἱ 40} ΣΠΈΘΥ 
νο5 σορρίς θ6πθ ἔδεογθ 146πὶ {Π᾿Πυἃ ςοηῇςϊδῖ, υβαυς δά 
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ἀἴδπι 965ὰ ΟΠ γίβιὶ." Βυΐ {{|8 185 Ὠοΐ ἃ σογγθοΐ νϑῖ- 
βίοῃ : ἔοῦ δοσουαίηρ ἴο [ζ [88 ὁ ἐνερξάμενος τηΔΥ 581} 
6 Θοά, 8ο Τιροοάοτγεῖ: πιστεύω δὲ, αἷς ὁ ταύτην ὑμῖν 
δωρησάμενος τὴν ἀγαθὴν προθυμίαν, ἄσυλον διατηρήσει 
αὐτὴν, μέχρι τὴς τοῦ σωτῆρος ἡμῶν ἐπιφανείας. ΒΥ ἔργον 
ἄγαθον τιᾶγ 6 τηϑδηΐ {}}18 δΔηα δηγ οἴδον Κίηά οὗ ροοά 
ποσᾷ. 

1:6 ἄαψ οὗ {ὴ6 ον ἰ8 ὈΥ τηοϑβὲ (οιμτηθηϊδίοῦς 
πηἀογβίοοα οὗὁἨ (ἢ γ8ι᾽5 βεοοηἃ δᾶάνεηϊ ἴο Ἰυάρε ἰδὲ 
ἍνοΓ]α. Βιι {Π15 ἰηϊογργοίδιοη σαγγθ8 ψ τ 11 πη σῇ 
οὗ αἰβῆου! εν, ψ ἢ ἢ σὰ ΟἾΪν Ὀ6 ἀνοϊάοα ὈΥῪ μαγᾶ- 
Ρἤγαϑθ. (866 )οάάγ.) 1 ἰδογοίοσγα ργεΐδσ (6 1ηἴογ- 
Ρτγοίδιίοη οἵ βοπηα δητθηΐβ δῃη πιοήογῃ8 (88 ΜϑηοςΝ., 
Εδβι., Ζαηςῖ, Μβοκη., δηά οἱ θιβ), ψῆο υηάδογβίδπα 
ἱϊ οὗ ἐλθ ἄαν οὗ ἀθαΐδ, αἰ ἢ 15 10 ΘΝΘΓῪ Οὔ, 38 ᾿ΐ 
ψνογο, {Π6 ἀαγ οἴϊζπαο Ι,ογά. 1, ἤοψανοσγ, (86 ον 
ἰηϊογρτγοίδιίου βῃουὰ θ6 δάορίεά, ἔΠεγα ψ1}} Ὀ6 πὸ 
ΓΟΆΒΟΏ ἴο σοηϑίἀογ [ἢ 6 ραβϑϑᾶρθ 88 σοιιηϊοηδησίηρ [ἢ 6 
Ολἰνίηἰδιῖς ἀορηᾶ8. Βογ, 88᾽ Οτοῖ. γϑιηδγκβ, {86 
Αροβίϊα δμρροϑδοβ (88 Δρρθᾶτβ ἔγοίη)ο ψνηδὶ [Ὁ] 108) 
{Π61γ σο-οροιδίοη."" ΤὨουρῇ Πα οἴι868 ἴο τηθηςοη 
ΟὨΪΥ {{|6 ῥσίῃοιραὶ δῃά ποῦ]οῦ σαυ86. 80 ῬἬο ΑἸίος. 
(εἰ Ὀγ Οτοί.) Πολλοὶ ἀσκηταὶ, ἅς. Μυ] αυϊ 86 
Δρρ᾿σαγαμῖ δα νἱγίυ 15 δι αϊαπι οἴγοα ἤηθπὶ ἀοίδοο- 
τυηΐ: 864 ουἱ δὺ5 ἤγιηδηι ἀδὲ βοϊθηζιδηι, οἱ ἰαγρίτυζ 
υἱγαχηαιι6, οἵ Ορογδῦὶ νἱγίυ68, οἵ 80 118 πυηαύδηι Γ6- 
ςοάρτγο, ὅτε. - ' 

ἡ. καθὼς ἐστι δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων 
ὑμῶν, ““ἴογ 1Ὁ 158 (Ο}}Υ) )υ8ῖ δῃά τίρῃϊ (Πα 1 βου ά 

. ΞΕ 8ὸ ΠΟΥ οὔδεγνοθβ, ἴπδὲ [ἢ εἴἰ6 βρθαῖβ (δ ποῖ ουἱ οἵ 
ΒΩΥ͂ ορἰηΐοη οἵ [ἢ6 εἰθοιΐοη οὗ 4}} (πὸ ῬΒΠΙρρίαπδ ἴο οἰἴθγηϑλὶ ΠΠΏπ, οὐ 
οὗ (ἢρ ἌσοΥγίδίηΥ οὗ τμοἷγ ροιδανογαῃοα ἴο ἴδε θὰ. Οἰδοσυνὶυς ΨΕΥ 
ἴπε ἐχῃογίδιϊοη αἱ ᾧ, 12. 4,1. 4, 16.}λ Ηε {μογεΐοσα βρεακβ {8 
ἤτοηι 8 ἡυάδριηεδηῖ οὗὨ σπαυγγ, Ὀεσᾶυβα, ἢ 88 γ8, ᾽ΐ Ξθϑ8 πεῖ, οὐ ἢῖ, 
ἴον της ἴο οοηςεῖνα τη Ϊἷς ρὈοά ΠοΟρδ οὗ γοι!, ὈΥ τεδϑοὴ οὗ ὑπαὶ ρστεδὶ 
δῇλῪδοιίου γου τεϊδίη ἴο πιθ, δῃἃ γοιγῦ μαϊΐδποθ ἰῇ οπαάυγίῃρ, ἴππὸ ἰκ6 
αῇϊοτίοη9: Νῶονν Πα ἴῃαϊ ΟἿΪΥ ρῖνεβ ἔπεϑα γοδδοῦϑ οὗ ἢϊ8 οοηβάδῃοε, 
ἐἶνοϑ τ δῖ ΓεΒδο ἴο οοποεῖνα ἣδ Κηονν ποιίηρ οὗ ἴ:6 ὨΘοδβϑ(Υ 
οὔ (Ποὶν μεγϑενθγδησα ὈΥ νἱγίυς Οὗ ΔΩΥ Δρϑο]ιιία οἰοοςίοη ἰο βαϊναιίοη." 
Ιηδεοὰ τπ6 Οτεοῖς Οὐμμηεδηϊαϊον5 [δὰ σΔΥΘΪγ δὰ δοὶγ εἐσχοσιεὰ 
ἘΠ ΕἸ γ68 (0 βερυτ (Ὠ6 ννογι 9 ἔγτοιι) ἰοοἰ τίη] μεγνεχβίοη, 

’ 



ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΒ, ΟΗᾺΑΡ. 1.-: 685 

{πὺ5 {π|η}κ οὗ γοιυ 81]. ὅ'6ο δῇ βχδιρία οὔ {Π18 86η86 
οὗ δίκαιον ἐστι ἰῇ Αοἰβ 4, 190. Φρονεῖν, ““ οηϊογίδίη 
1:18 οριηΐοη, δηά οἤθγϑ) 118 Ποροθ." Διὰ τοῦ ἔχειν 
με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς. Τῆς (ὐομηπηδηίδίοιβ ἃ ποῖ 
δρτοοὰ ψῃοίμογ {π18 8 ση1ῆθβ, “θθσδυ86 1 αν γουὺ 
ἸΏ ΤᾺΥ Ποαγί, ΟΥ, ““ Ὀασαυδ6 γόοῖ] ἤδνα π|86 ἰῇ γοιΣ 
Ποατὶ." ὍΤῆη6 ἰαίίοῦ τη ογργθίδιοη 15 βυρρογίθα ὈΥῪ 
Ἡδίη., ὙΜ δ Όγ, Οάεν, ϑοάάν., Ῥυ]ς, δηὰ πιοβὲ 
τοοθηΐ (οιππιοηίδίοσβ. βΒθιυιΐξ βυγεῖὶν {{}18 185 ἢοΐ 80 
Ὠδίυγαϊ ἃ σοηϑίγιοιοη 88 {ἢ 6 ἔὈΓΙΊΘΙ ; ὩΟΓ ἰ8 1 (1 
{Ἀ1ΠΚ) 80. νν6}} βυρροτίεα ὈΥ (Π6 σοπίεχί. Τῆε ἴοτ- 
τηϑγ, ἴπθη, πο 185 σοηῆγπηοα Ὀγ (ἢῆ6 δηπίϊθης (οπι- 
τηρηίἰδίοτβ, δηά οϑρουβϑεα ὃν 8}]} (6 τηοάθγῃ Οἢ 68 ὕὉ 
ἴο 1ὴ6 (ἰη6 οὗ Ηδιημπη., βθθῖὴ8 ἴὸ ἄἀθβοσνα {6 ῃγθ- 
ἔδβγθηςσθ. ῬὍὕῇῆ6 οχρίδηδίίοη οἵ 1ἴ, ᾿ηἀ664, αὐ τος 
βοηθῇ δί τηοτα οὗ αἰ βου γ ; Ὀὰΐ (Πδὶ 18 πο στουπά 
ἴοντ βυρροβίηρ ἃ [Π6 1688 ἔτι6. ἸΤΠοορῆγὶ. (ἔτομι 
Ογγ8.) ψ6 }} ἰαγ8 ἀοψῃ τ6 86η86 ἰδ8 : Φρονώ τοῦτο 
ὑπὲρ ὑμών, διότι ἀεὶ ἔχω ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, καὶ οἶδα τὰ 
ὑμέτερα κατορθώματα, καὶ, ὅτι σπουδάϑετε καὶ ἁπόντες 
συγκοινωνοί μουγενέσθαι τῆς χάριτος τοῦ εὐαγγελίου καὶ 
τῶν δεσμῶν... “Ὥστε δίκαιόν ἐστιν ἐμὲ τοιαῦτα στοχά- 
φεσθαι ὑπὲρ ὑμκῦν, καὶ ἀπὸ τών προοιμίων τεκμαίρεσθαι 
καὶ τὸ τέλος. Ὅσον δὲ ἐχκώμιον τὸ ἐν καρδίᾳ εἶναι ΠΠαύ- 
λου, τοῦ μὴ ἀπλῶς οὕτως, ἀλλὰ μετὰ κρίσεως" καὶ τοὺρ 
ἀξίους ἀγαπῶντος ; β 

7. καὶ τῇ ἀπολογίᾳ. 118 15 ΘΌΡΡοβοα ἴο Πᾶνα ὈΘΘΏ 
ἁν θη ἢ6 Πδᾷ ἴο ρῥ]68α ἢ |8 σδιι86 δον Νϑῦο δραϊηβὶ 
16 968 σῆο νοῦ δὲ οι γοαυϊγίηρ Ὠίπι ἴο θα ρὰϊ 
0 δα. ὅθε Αοίβ 28, 17. 54. 

7. συγκοινωνούς μου τὴς χάριτος. ΟἹ (16 ᾿δεη8β6 οὗ 
418 νΘγῪ νᾶριθ δῃά δχἴθῃβινα ἴθγπὶ χάρις (ῃἢ8 (Ὅπι- 
τηδηΐδίοιβ ἃ ἀἰϊν! 6 ἴῃ ορ᾿ηοηῃ. Μοϑί τπηοάδγῃ 
ὉΠ68, 88 Ἦεἴ38., Μροηοςῇ., δίοτγ. δηὰ Εοβθηῃ., Γοηαοῦ 
ἰς ““ἐδθ “ροεέϊοαί οἤἕοθ δεδἐοισο Ὡροη πιὸ ὃν δ ὶυΐηδ᾽ 
ϑγαοο." ὅδε Βοπι. 12, 8. ““ΟΥ̓ ἢ Ϊ5, (ϑ8αγ8 Βοϑθηπι.) 
τῆς ΡΒΙΠΙΡΡΙΔἢ8 στ’ γο ραγίακογβ, θθσδα86 (ΠΘῪ Γα]οϊοοα 
αἱ ἴπ6 ργτϑαῖ βύσςσθϑβ οὗ (Π6 Οοβρεὶ." Βιυῖ1 ἀργεό 
ψ ἢ Ἡδοιηγιοἢ 8, (ἢ (ἢ}18 τηοάδ οἵ Ιηἰογργοίδίοη 18 
ΨΈΓΥ ἤάτβῃ, ΟἾδΠογ [688 ργοῦα]6 ΟὨΘΒ τῇδυ Ὀ6 βθθη 
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ἀείαϊ]οἀ τὼ (86 (ει. ὅδογ., Ροϊς, οἱ ἢ, ὅζαο. ὕροιυ 
{π6 ψῇἤοΐο, ἰἢ6 Ὀοβδὲ ἐουπάρη 5θοῖη8 ἴο Ρ6 ἰ(ῃδί οὗ 16 
δηίοηΐ (οιμμηδηίδίοιθ δηά, οὗ 16 τηοάρτγῃϑ9, ατοῖ.,- 
Ηδιη., δηά σοσοθητὶγ Νορβϑβοῖζ, ϑίογγ, δῃά .[88}18, 
ΨΠῸ οχρί δίῃ 11, δοπας, ἐμιργιϑοηγιθηΐ, δῃηα }ογδεοι- 
ἐΐοηα, σοῦ γα Ὀγ ἴἢ6 ΑΡοϑβιίϊθ δοςοιιπίοα ἃ πηδεῖς 
οὗ Ὠινίηθ ἔανουγ. ὅ6θ ἰηΐγα νοῦ. 19, 90 ἂς Φ0. ὅτι 
ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ Χ---πάσχειν. Αςἰβ ὅ, 41., δηά 
ΘΒρθοῖδ ἶγ ἱπίγα 4, 14. συγκονωνήσαντες μοῦ τῇ θλίψει. 
ΤΠ|15, Βοϑοηπη. οὔδογνοϑ, 15 ἰο ῦ6 σοῃῃροοίρα πὶ 
ψοΓ. 4. 

8. μάρτυς γὰρ μου ἐστιν ὃ Θεὸς. ἩδΙητὶοἢΒ σοπ- 
Ρᾶτγοϑ ἴπε Ηβεῦγ. ΓΤ ἽΝ ἴῃ 1 ϑδῃ. 12, ὅ. σεη. 81, 
ὅο. 866 αἰδο Βοῃ. 1, 10. ΤΒδορῆγ!., ἢ ἢ 8 ἀϑ0δ] 
βοοά ἰ(δβίο, {ΠΠπιϑίγαῖ68. {Π6 βεορε οἵ 1ῃ6 ψογάβ (88 : 
Οὐχ εἷς ἀπιστούμενος μάρτυρα καλεῖ τὸν Θεὸν, ἀλλὰ τὴν 
πολλὴν δίαθεσιν οὐχ ἔχων παραστήσαι διὰ λόγου, τῷ Θεώ 
καταλιμπάνει τοῦτο, τῷ τὰς καρδίας ἐξετάϑοντι" τοῦτο δὲ 
τοῦ ἀληθεύειν αὐτὸν τεκμήριον. 

Ἐσπιποθεῖν, ΗοΙηγοἢΒ οὔδβογναδβ, δηϑγοῖβ (0 ἰδ 
ἔχειν ἐν τῇ καρδίᾳ, ὅκα. δἰ νοι, 7.. 8η ἃ πιοΓΕΪΎ 5: ῃ1 868 
αιαγο, 'ἰκὸ 16 Τιαϊϊη ἀρεϊ ον αἰϊοϑίπειδ, ἴον σαν βαίνμμδ. 
1115 ἰηάορά ἃ ΥΟΓῪ βίγοῃρ, (6Γπι, 1 ψΠοἢ (6 ἐπὶ 15 
ἰηϊοηϑῖνα; 85 δῆ, ἴῃ Ῥβμ. 110, 181. Τῇ ρῥῇγαωβα ἐν 
σπλάγχνοις Ἰησοῦ Χριστοῦ, 15 ηιἰῖϊ6 Ηδῦταϊο. Τἢς 
σπλάγχνα (848 Βοβαηῃτη. ΟὔΒΘγν68), δῆβνοσβ ἴὸ [(ἢ68 
Ηερν. ἘΞΟΥΤῚ, ἐλὲ ἱπηιοδέ αἰεοίϊοης 9Γ΄ ἐὴα ἀεαγέ; 
δα ἐν (Κα 3) 5ἰρηϊῆθβ δὲηιέμαθ; ἃ5 ἴῃ (ο]. 4, 6. 
566 480 ῬὨ1] δ. 7 δὲ 12. Ηδιησιοἢβ 61} Γῆ ογδ: 
«“ 408}158 Δη11η1 δδοίιιβ ἴῃ 1. (Ὁ, 6886 βοϊεραΐ, φυδ]θη)- 

486 εἴ 8 οὐ] ΤοΥ 0.8 8018 ἀεϑιάογαί. Αηά (ἢ 8 15 οοη- 
βγη Ὺ ΤὨΏΘΟρΡἢΥ]., ΤΟ ραγαρῆγαβθβ ἰδ: ὅτι 
πατὴρ ὕμων γεγονὼς διὰ τῆς πίστεως τὴς εἷς Χριστὸν, 
σπλάγχνα ἔχω ἐφ᾽ ὑμῖν, οὐ φυσικὰ, ἀλλ᾽ οἷα Χριστὰς 
'χαρίϑεται τοῖς γνησίοις αὐτοῦ δούλοις, τοῖς αὐτῷ γεννῶσι 
τὰ τοῦ εὐαγγελίου τέκνα. 

9. καὶ τοῦτο προσεύχόμαι---ασθήσει. ΤΏ ΑΡΟΞΒ16 
ἤεγα ρῖνθβ ποῖ ἃ βρεοϊηθη οὐὨ [Π6 ῥγδυθῦβ Μ ΏϊοΪ Πα 
δι άτοϑβοά ἰο (ὐοά οη {ποεῖν ΘΠ 4], 
. πὰ {86 ἱπηίογρτγείδίοη οὗ {ἴθ686 ψογὰβ της ἀ6- 
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Ρδοπαδ οἡ {Π6 8686 ἴο θὲ ἀϑϑίρῃρά ἴο ἀγάπη, οὐ ψΠΙοΣ 
1Π6 (ΟὈμηπηρηίαίοτβ ἄγ οί αὐἱΐ6 ἀρτοθά. [{ οδη 
ὨάγαΪγ Ὀ6 βυρροβοά (πουρὰὰ βοῦια δηϊθηΐ δηά πιο- 
ἄδγη (ὐοπιηιηδηίδίοίΒ δηἰογίαίη (ἢ6 ορίηϊοη) {παὶ {Π6 
ἈΑΡοβε]6 ψου!ὰ ῥγὰν ῃδιί {πεῖν Ιον ἴο Πίτη86}} πιὶσιξ 
δΔΡοιηά τηογα δῃηα πιοῦθ. 1 γδίθογ ἄστοο, σι ΤὮθο- 
ἀοτοῖ, δῃά τὴν τηοάθγῃ (οπιηθηίαίοῦβ, {πὶ ὈΥῪ 
ἀγάπη 18 Ὦδτα τηθδηΐ ἴδε ργίποϊρίε 97 ἰουο, ψ ἈἸΘΊΠΟΓΥ ἃ 5 
Ῥογὴδ ἴο ΠΙπ,86], ΟΥ ἴο οἴμοι (γι 5018}8 ; δηᾷ [ἢ 6 
ῬΓεβθηΐ 15 δἰθρδης  ἀοβογι θά, δὲ 1 (ον. 18, 18., 48 
[Π6 αι6θη οὗ 8} νἱγίυεβ.. ΟΠ 18 ἢ ΡΓΑΥ8 ἴον 8 ρίθη- 
{1 δη ἃ ῥσγορτγαββίῖνο 'ποσγθᾶβθ, 'η ἰΠ6 δηδγρείο ψογάβ 
ἔτι. μάλλον καὶ μᾶλλον περισσεύη. Εον Κυρκο Πᾶ5 
βῇοψη (Πδὶ περισσεύειν ᾿ἃ8 Π6ΓΘ [Π6 ρᾶϑβθῖνθ 856η86 (0 
δε ἱπογεαδο. ὅρα δ.0}}. 1,6χ. 

9. ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάση αἰσθήσει. ΤΠΘ ΡΓΔΑΥΘΓ, 
ΗδιηγΙ ἢ 5 {Π1Ώη[κ8, ἰ6 (ἢαϊ ἰἢ6 ΙΏοΓθαβα οὗ ἐῃοϑὶγ ἔουθ 
ΤΏΔΥ πάνα δα δὰ ἴο ἰΐ ἃ ρογρϑίυδὶ ᾿Ώσγθαβ6 οἵ ζποιυ- 
ἰεώρο. Απὰά Ἐοβθῃαι. Τοιᾶγβ, [δ ἰονα 15 ̓ πογοαβοά 
θγ δινης Κπονίοάρε ἀπα υηάἀεγϑίαπαϊηρ ; 5ῖησ6 (ἢ 6 
ἸΠΟΓ6 ψἷΗῸ ὑπηάδογδίδηα οὗ [6 Ὀοποῆία οὗ Οοά δηὰ 
Ομ γίβί, δηά {6 τῆοσγεὸ ψα δχρογίθῃσα ἴπ6 ἔογοθ οὗ 
ὨΘΑΥΘΏΪΥ ἰγυςῃ8, {Π6 πλοῦ 18 οὐγ ἰονα ἰο Οοάἄ δῃά 
ΟἸγιβί δυρπιεηίθα,. ΤΤἢ8. τὴν, ἴῃ ἃ σαγίδι ἢ 86Ώ86, 
Ὀς γα; Ὀὰϊ 1 σδηποῖ ἰἰϊηἰς (δὶ {Π15 16 ἐδα γι ἢ 
{π6 Αροϑβί[6 τηϑδηΐ 9 βχργθβϑ. [Ἢ 8ῃ} γδίῃεγ ἰηο]Πποὰ 
ἴο {π|ὴΚ (Πα (6 δῃιθηῖβ ψϑύθ τίρῇϊ 1η ϑιρροβίηρ 
{παι [16 ΑΡροβε]α πηϑϑηΐ ἰο ὑγᾷν {παῖ {πΠ6ῖγ Κπον]θάρθ 
δηἋ τηὐεγβίδηίηρ ἱρὴ ΚΟΟΡ ρᾶςοθ νἱῃ (Πδὲ [ἢ- 
ογθα86 οἵ Ϊονβ πρὶ δῇβοιίοη : Β:π66, ὈΥῪ (πὺ τηθΔῃ8, 
ΟἸὨγιβϑείδῃ ἸΙονα ργοάμοθβ θοίίον ἔγαϊ[8. ΤΥ Π84, ἰξ 
βῃου ἃ βθοῃ, θδθθη, ἔγοιῃ {6 ἢἥτγϑί, ἀος!]α, ἵν 6}}.415- 
Ροββά, δηὰ Κἰπα-Ποαγτίεά. Βυΐ, ἃ8 ψουὰ Ἄρρϑᾶγ 
ἔτοια {Π6 ψογάβ ἐοΠ]ονηρ, {Πὶγ βτρ! οἱ ἐγ δα ὈΘθη 
ϑοιηονδιὶ δρυβοα ὈΥ ΟΥ̓Δ [8186 ἰθδοίογβ, οἰ ΘΗ͂Υ 
υάαϊΖοιθ, ἄς. δὸ ὙΠΘΟρΏὮγ]. : ἵνα μὴ ἀπλώῶς πάντας 
ἀγαπᾶτε, ἀλλὰ μετὰ δοκιμασίας, καὶ γνώσεως, καὶ κρί- 
σεως. Απὰ Τῇηροάοτεῖ: Εὔχομαι δὲ καὶ τὴν ἀγάπην 
ὑμῶν ἐπίδοσιν λαμβάνειν ἀεὶ, καὶ γνώσεως ὑμᾶς ἐμῷο- 
ρεῖσθαι, καὶ διακρίσεως" ἐνταῦθα δὲ τοὺς ἀπατεῶναρ 
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ἐκείνους ἡνίξατο, καὶ διὰ τῆς εὐχῆς τὸ πρακτέαν αὐτοὺσ 
διδάσκει, ὥστε γινώσκειν τίς μὲν ἀληθὴς διδασκαλία" 
τις δὴ τῆς ἀληθείας ἐστερημένη. ΤΠΘ ἐπιγν, 15 ψ6}} 
Ἔχρ δἰπθά ὈῪῚ Ὑπαοάογοί διακρίσεως, αἰδοογηπιοηΐ, 
{πᾶ παίαγαὶ! β86η86 (οχρίδί 8 Ηθιηγ 8) ὈΥ νοὶ 
{Π6 }ὖὦ Ξ αἴβοοση δηα ἔδοεϊ νίδί 15 ἴγυθ, τσ, ἀπά 
Θχςο]]θηῦ τη ΟΠ σι ϑίίδη ἀοοσίγίηθ. ὅδο δὶδάβ. γθηάθγϑ, 
“ φογοθριίοη οὗν ἀἰβογιπηὶηδίίοη οὗ τίρῃϊ δηὰ σγοηρ." 

ὨΠΓΌΥ 8808 (Π6 ψοτγά 18 50 ιι86ἃ ἰγθηΥ ἐἰπΠ1Ὲ5 [ἢ 
(Πη6 θοοΚβ5 οὗἩ Ῥγονογῦβ, δῃά ἢδ τοίδιϑβ ίο ΗΠθϑ. δ, 14. 
Τῆιϊ8 [Π6 ἐν ψ1Π Πᾶνα [Π6 8Β6η86 οἵἉ συν. 

10. εἰς τὸ δοκιμάϑειν--- ΣΧ ριστουο. ΤΊ Αροβί]6 Βογ 
ἄἀσνοίοροβ ἢ18 πιθδηϊηρ ἰΏ [ἢ6 Ὀγοσθαάϊηρ νεῦῖβθ. Δε- 
κιμάδειν βρη 65 850 (0 (ΓΥ 85 ἴ0 ἀΐβοθγη δηά δϑοογίδιι 
ψ ῃδιὶ 15 ἴτὰς δηὰ ρσϑηυΐηθ. Τὰ διαφέροντα. ΤῊΪΒ ἰ5 
ΟΠδ6 οὗ {ῃο86 σψογάβ ψηϊοῆ δάπης οἵ ἔνο 86Ώ8685; 
τποπρὴ τὐλίοῆ οὐρῇ ἴο Ὀ6 δβϑίρπθα, (οπηπηθηίδίογβ, 
88 ἴῃ ΠΊΔΩΥ ΟΠ ΘΓ (8868, 86 δί ἃ 058 ἰο ἀδίθγπηῃθ. 
Διαφέρειν ΤΊΔΥ ΕἸΓΠΘΙ ΒΙΘΏΣΥ (0 476, οὐ ἐο δὲ Θχεεί- 
ἰομέ, 9. ἱπιρογέαποο, δμιμογῖοῦ, .. Οὗ {8686 56 η565 
ΘΙΓΠΘΓ ΠΊΔΥ ἤδγα ἴᾶνο μίαοθ. Π6 ἐσέξον' ἰ8 Δἀορίεοα 
ὌΥ ΙΊΔΏΩΥ (μπμηθδηίδίογβ, ἱποϊααϊηρ οὐὐγ Ερ] Ἰ5ἢ 

ΓΔΏΒἰδίονβ," δηἀ ἰ85 ψεὶὶ 1Ππδίἰγταϊεὰ ὈῪ Κυρᾷκαε. 
Απῃά υπαουδίθαϊγ ἐπογα γα ροϊηΐ8 6 ΠΟΥ͂ οὗ 8ρ6- 
ΠΟΤ ἴῃ 16 Ὁὐοβροὶ ονϑγ ἰῇ ἰὰν οὗ Μοβββ, οἱ 
Ποἢ {Π|5 δου ΓΥ πρς θ6 Θχογοίϑοα. Οἰδουβ, 88 
γ᾽ οϊ, Ρίεγςοθ, Ρυ]8, Ἰ)οάάν., ΗἩ ἰσῖςἢβ, δηα δ ἤ 6υ8., 
δάορί [ῃ6 δογηιοῦ ἰητογργοίδιοη : δηα {||} {ἰ118 
δανογίβ ἰο τΠ6 ἀϊῆδγοηςα Ὀείναοη ἴπ6 ἀοςίΓΙπο5 οὗ 
σοηυίηθ ΟΠ ΓΒΕ] ΔἸ, 848 σοιῃραγοα ἰο ἴμοβοα οὗ {π- 
ἀαίζίηρ ἰοδοίοτβ. Απά 1 1π6 Αροβί]α δὰ ἤεγα ἐπ 
γον (48 Ἰπεοάογοῖ 5408) 72.͵86 ἐδασΐθογς, {[18 τἸῃηξοῖ- 
Ργοίδίοη ᾿ψουὰ 866 ἴο ἀσβοσνα [6 ῥγεέδγδθησε ; 
ΘΒΒΘΟΙΔΠΥ 848 ἰὲ 866 Π|8 ἴο ἱποϊθ6. ἐπ6 οὐδοῦ: ἔογ, ἴῃ- 
ἀφαά, Ὀοῖ! ἱπιογρσγοίδι οη8 ἀρρθᾶῦ ἴο σοπα ἴο {Π6 
588 Π16 {ῃ]ηγ. 
- 10. ἵνα ἦτε εἰλικοινεῖς καὶ ἀπρόσκοπκοι εἣὶς ἡμέραν 

ἜΤ ἰδ αἷδο διιρρογίοἀ ὉΥ (π6- δηϊίεπὶ Οοεαπιεηίαίογϑβ. Τῆυε 
ΤῊ ΘοΟΡὮγ]., πο εχρίδίηϑ : τὰ συμφέροντα. Ἐὰν γὰρ. μετὰ᾽ δοκιμα- 
δίας καὶ κρίσεως ἀγαπᾶτε, δύνασθε τὸ συμφέρον δοκιμέσαι.-᾿ - - 
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Χριστοῦ. ΤῆΘ ψοτγὰ εἰλικρινὴς, ΨΈΙΟΝ δρηϊῆθθ ἐπ- 
ἔθρεν, ρμμγτιδ, 15, ὉΥ πιοϑί τηοάθγῃ (ὐομητηδηϊδίοῦθϑ, 
Ταρατα 64 88 Βυποηγίηουβ ψ] 1 ἀπρόσκοπος, Δηά 64ι}1- 
νδίθηΐ ἰο {π6 ἱπέερον υἱέ οἵ ἤοταςθ. Απά Βοβθημι. 
οἰΐοβ. ΡΙυῖ. ὡς δὴ τις εἰλικρινὴς καὶ ἀπαθὴς. Βιΐ Σὲ 
8δῃοιι ἃ γαῖ θοῦ 866 πη, ἴσο ἰἢ6 σοπίοχί, (Πᾶΐ [ἢ 6 8η- 
(ἰδηξ (οπιηδηϊδίοσβ γἰσθ ΠΥ ἀΡΡ]ΙΘα (η6 εἰλικρ. ἴο 
ῬΟΓΠΥ πα 5 ποθ οὗ ἢ δηα ἀοοίγηθ, δηα [ἢ 6 
ἀμεῖ68 ἰοννατά8 Οαοώ ; δῃὰ ἀπρόσκοπος, ἴο ΡΌΓΙΥ δηά 
1ΥΓΟΡΓΟΔΟ ἢ Δ] Θη688 οὗ [16 δηὰ ᾿ὩΔΏΠΟΓβ, δηᾶὰ {116 
ἀυῖ168 ἰονναΓ8 πεη. πᾶ {ἢ15 (1 πα) 18 ἀρργυονοά 
Ὀγ Ηεἰηγίοθ8. Οη ἀπροσκ. 866 24, 16. 1 (ογ. 10,84., 
δηἀ {π6 ποίθ8. Ηδίησιοβ ορβοῦνθβ {Πδὶ ψν ῃοίῃοῦ (Π6 
δαίϊνα οὐ Π6 ράββῖνθ 86η86 οἵ ἀπρ. Ὀ6 δΔάορίθά, 1 πηδί- 
ἴ6Γ8 ηΟΐ. 

Εἰς ἡμέραν Χριστοῦ δοπι6 (48 Βοβαηπ).) ψου]ά 6χ- 
ῬΪδίη “ 1η, οΥ δῖ, (86 ἄδν οἵ (86 1] ογὰ.᾽ Βιυϊΐ ἐπί 
Ψ1Π ἀδροηὰ οἡ {Π6 5ἰρηιβοδίίοη δϑογιθϑᾶ ἴο {ῃ8 ἥτε 
7υδὲ Ὀοἴοσθ. [866 ὯΟ γΓθάβοῃ ἰοὸ ἀδβοιΐ {{|6 σοτηπΊοη 
1πη.ογργοίδιιοη πέρ, πέϊί, ΜὨΪσἢ 15 ΒΙΓΟΠΡΊΥ οοη- 
Βιιαθὰ Ὀγ νοῦ. 6. (οὗ ν ἢ ϊοἢ {Π|18 18. ἃ ΚΙπα οὔ γεροί!- 
(ἸΟἢ ΡΘΙΓ Θρδπῃϑ]θρϑβὶη) ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρις 
ἡμέρας ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ. [Ι΄ Ὀοίἢ 64868, που ρῇ τηοβί 
(ὐοπιπηρηίδίοιϑ Θχρίδίη ἐλθ ἀαν οΥ 7μάρηιοηΐ, γοῖ ἴὲ 
15 τηοϑί 8:{840]6 ἴο υπαογβίδηά 1ἴ οἵ {Π6 Δρρτοδοῇ οὗ 
ἀθαῖῃ, ψῃϊο 18 80 τοργθϑθηϊθα ἴῃ ἸΏΔΗΥ ρῥᾶϑτίβ οὗ 
ΘοΙΙΡίαΓα. 

11. πεπληρωμένοι καρπῶν δικαιοσύνης--- Θεοῦ, ΗδΓΘ 
ΤΏΔΠΥ ἜΧοο θη Μ55. οὐ νϑγ]0118 ΓΘΟΘΉΒΙΟΉΒ, Δα ΒΟΠῚ6 
Ἐδίμοτβ δηα Τγδηβϑίδίοῦβ, Γοδα καρπὸὺν---τὸν, ὙΠΟ ἢ 18 
δἀορίοεα ὈΥ αἰιηοβὲ 41} Εάϊίοῦβ ; δηΔ, οὔ οὐ ἴς 4] 
ῬΓΙΠΟΙΡ] 68, ἃ νου] 866πὶ ἴο πιο (ἢ6 Ρῥγθίδθγθηςθ. 
Αηά γϑοί 80 ιιησογίαϊ ἢ ΓΘ 8}} γθραβοῇβ οὔ {Π18 Κιηά, (Πδὲ 
1. 18 ἢοΐῦ ᾿πΠΡτοῦ 416 [86 σοπιηλοη ΓΟ ηρ πᾶῪ Ὀ6 {ἢ 6 
ἐγ οἢΘ6, 8ηά [Π6 ΟΕ δὴ διηθηάδίίοη. ὍΤῇῆα ῥ᾽ υγ8] 
ἔοτιη 185, ἱπάθϑά, βοιβον αὶ υηυϑιι8] ᾿ῃ ἐλὶς Β6η56 ἰῃ 
{π6 Ναὸν Ταβίδμηοηΐ ; γαῖ 1 ὁσσυγβ [ἢ “94η. 8, 17., 
ΠΟΘ 6 βαγ8 1ῃ6 ἡ ἄνωθεν σοφία 18 μέστη καρπῶν 
ἀγαθών : αῃᾶ ἴῃ {Π6 ποχί νϑῖβα ἢθ ἢδ8 (ἢ6 ΝνΟΎῪ 6χ- 
ΡΓαββίοη καρπὸς δικαιοσύνης. ΒαΒ5|468, τη ΜΗ. δγα 

ΨΟΙ,. ΙΓ, ΦΥ 
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διιοἷν 65 δὐὲ [}} σὲ ρ]οόθεϑ, ὅ.. Αβά δ ἴο δε Ψεῖ- 
ΒΙ0Π8, (ΠΟῪ 8Γ6 ἤεῖθ Βο ἄϊγεοί ουϊάθρῃςθ. 4858 ἰὸ (ἢς 
ἘΑίπογβ, ΠΟῪ ἀγα ἔδιν βπὰ ᾿ποὶρηϊῆσδηι. ΤὮα ἐαϑί- 
ἸΏΟΩΥ οὗ (ἤγυβ., Ψῃο ᾿δ8 {88 σοιηηθη ροϑάϊηρ, 18 οὗ 
τπο6 ψοῖσης {πδη ὑπ δε 41}. Οὐ (ἢε86 ρτοῦηαβ ἐδθ 
ΘΟΙΏΏΟῊ ΓΟΔάΙ Πρ ΤὩΔΥ 6 τΓοίδἰ θά, ΠΟ 866 018 ἴο 
ἤἢδνδ Ὀδθδη ργοΐογγοα ὈΥ ἰἢτοθα δαγϊποηΐς δηά Ἵσδυίζουβ 
(τι ς8, ἡ εἰ8.." Μαίιὶ, δηά δοι!θυθΒ. Α58 ἰο {86 
8686, ἰξ 18 16 8816 οη οἰΐμοσ τοϑάϊησ. ΒῪ γροοά 
τ } 18 δΓθ, ὈΥ 8 σοιηπιοῦ δογιρίυγαὶ πηθίδρμον, πηϑϑῆΐ 
βοοά ψογῖ8. Εογ ἰμ6 ψογάβ Ὄχρίαϊῃ (8 ὠπροσκοκοί. 
ΓΠορΡῆΥ]. νν6}} ροϊηΐ8 οὖ τΠ6 Βθῆβα (808: ἵνα μετὰ 
τῆς τῶν δογμάτων ὀρθότητος καὶ βίον ἔχητε ἀκατάγνωστον. 
Νον {Π686 ροοά τΟΓΙ8. δγὰ 8814 ἰο 6 ρογίογηιοά 

διὰ ᾿[Ϊησοῦ Χριστοῦ, ἩνΠΙΟἢ 15 [Δ ΚΘη ἔοσ διὰ διδαχης Ἶ..Χ, 
Βυῖ (818 ἰ6 ἔοο νᾶρῃδ. [{ πᾶν δ ρΏΠΥ “ ΒΕ ΔΌΪΥ ἴο 
(6 σοιηπηδη 8 ἢα [88 65:6 οΥ Οὐγ Ορϑϑγνδῆςθ, δηά 
οὔἵῖ οὗ τοραγὰ ἰο ἢ 15 ψ1}}.᾿ 80. ΟἾγγβ. δηὰ ΤἬΘΟΡἢγ]., 
ΨὮὯΟ Οὔϑοινοα (ἢδί {{|18 15 »μεηέϊοπθά, βίης (6 Ηδα- 
{Π 68 οἰαἰπημοα {Π6 ργαϊβ6 οὐ ρογίογεηίηρ (δε ρατγί οὗ 
δικαιοσύνη, ΜΏΙΟ, ταραγὰβ ππθη; Ὀυϊ 1 ψὰ8 ἀοῃδ 
{Πγουρἢ νδ᾽-ΒΊΟΓΥ δηα (ὁ σαϊῃ διώπαη δρργοθδίοῃ, 
δΔηα ποῖ ἀο0η6 ἴῃ 1Π6 ἂν (γιὲ ψου] ἃ ἢδνο , ἘΆΝ 
(45 {πὸ Αροβϑία δ445) ἐο ἐδ ργαῖδο απα ρίονῳ ὁ Ο 

12. ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοχὴν τοῦ εὐαγγελίου 
ἐλήλυθεν. 1 18 οὐβογνθά, ὃγ Ηδιητο 8, {παῖ ποπὶ 
ἤδηςθ (ὁ νϑγ. 26. δι. Ῥαὰϊ βρϑᾶκβ οὗ ἢϊπη861} δπὰ δ 
υοπά5, 680 τῆς τηΐπάβ οὗ ἴμ6 ῬἢΠΠΡΡΙ8ἢ8 5ϑμου]α 6 
ΡΓγθ- οοουρίοα Ὀγ ἔαϊ86 δῃά σοῃέγαγυ τυπηοιγϑ." ὍΤἢ6 
ΑΡοβέ[8 ον! θη. πηθδηβ [0 580 ψἢαὶ 18 οδ συϊαιοα ἴο 
᾿οιηΐοτί {Π6ῃ}. 

Γινώσκειν δε ὑμᾶς βούλομαι 15 ἃ ΡῇΓΔ86 οὐ νο ὰ 
ἸηἰΓοάτ 66 ΔΏΥ σοϊηπηϊςδίίοη. Τὰ κατ᾽ ἐμὲ. 
ΘΑΡΓΘββϑίοη ῬΓΟΡΘΓΪΥ 5, ρ Ὁ} 68 ΔΠῪ ὉΠ6᾽5 Δ8Ε8115 : 88 1ἢ 
Ἐρῆ. 6, 21., νῇογε Ἔεθ6 (ἢ6 ἡοέθ δηά Ὑγοίβίοὶπ᾽ 8 6χ- 
ΔΙΡΪ68. [0 ἤοῖα βίσῃῖῆοδ, τα ουεηές ΨΏΙΟΒ ἢπανθ 
Πδρρδηρα ἴο (η6 ; δῃεὶ 5:84], ὮῪ ψΕῪ οἵ ΘὈΡΘ 158), 

ἘΞ ΈΘΥ (δουρῇ, 88 δὴ ἱπέεγρτοίεσ, Ἦδ ἐδῃ ὈΥ̓͂ ΠΟ Τθϑῃ8 6 οοῃβὶ- 
ἀεγεὰ 88 ἃ βαΐε συ ΐάε, γεῖ, αϑ (ΟΥἰεὶς, Ηἰβ ορ᾿ αἰοΒ᾽ Ἄγε ταᾶγκδα ὉΥ ε'η- 

λαάρτηορηΐ δηὰ οδιιίθη, , 



ῬΗΙΑΡΡΙΔκ8, ἘΉΑΡ. Ἐν 891 

ἴον “τὴν δομᾶθ δὲ Ἐσπιδ. ΤλΠὸ ρέγαθε ἐλήλυθεν εἰς 
φεροκοσπιὴν τοῦ εὐαγγέλιου 18 ΤῸΓ ἀπέβαινεν ΟΥ ἀπόβασιν 
εἶχαν, οεεϑὶξ ἐπ, ἄὰυε ἐονεθε ἰο; 838 αν δ, 86. Προ- 
κοχὴν, ὑπεγεαβθ, ῬΤΌΡΟβαΘα ; Δ δ6Π86Ὲ ροιροίϑν 
Οσσυχηρ ἴῃ ἰδ Βεθέ ὕμϑοκ ᾿πυηπζεσ, ἔγσοὰ ΨΠΟΙα 
ἘΧΒΠΊΡ 98, "1 Βερογθιοαβ αὐτιηϑη δε, ἃτὲ πἀδαοσεα Ὦγ 
ἤρεθ. διρὶ Κυρκε. 

ὅπ [8 ϑαβὺ το οοῃσοίνα ὸν 188 ἈΡοΒβΙ1ε᾽5 θοδίηρ 
δαΐζοη ἴο Ἐ οἴηο, δηἃ Κορί 'ῃ Βοηῃᾶβ, νου] ὰ το ἐὸ ΤΠ 
δρνοβε οἵ {πὲ Ὅσθρεϊ. 

8, ὥστε τοὺς δεσμοὺς--πῶσι. ΓΘ ΠΟΙ ΓΒΟΙΟΙ 
Δη βθηδε ΟΥ̓́ ΡϑββδρῈ 8668 10 6 {Π|ππὲὲ ἰα!ὰ ἄονῃ. 
ὃν Ῥίοροο, Μβεῖη,, βσδδητη., δα ΗἩδεΓΙΟἢ 8, “ 80 
{π} ὯΥ δύῃ δ πα Τρ ΒΟ 6. ΒΡ οἢ δσοσοιπηί 
οὔ ΟΠ γιθι Β γβ! ρ ΘΉ οπίγ, δηα ηοΐ ἽΟΓ Δὴγ 7 ἐξ, ἅτ 
Ὀϑοοίηο ρ βίη (0 4}} ἘηΠ6 Ῥροίουλη8, δῃὰ ἰο 84} οἶδοῦ 
ῬΘΕΒΟΒΒ," 1. 6. “(80 (γαῖ Ἡὶ 18 φηδηξθϑί {ῃαΐ," ὅτε. ἕξ 
8 οβ]δοίοα ὃγ Ἰθοάανγ., τἢδιὲ γενέσθας τηυϑί {ἴγει8 6 
(αἴξθὴ Ἔνθ, Β αὐ ὄντως ΓπὯγῪ 6 ΞΡ 168 ΔΙΒΕΙ φανέρους. 
Βαςῃ πα γβίαχ 18 ἔγθεηυθηι ἢ ἐἢ 6 ̓ΟἸΔβϑίοαὶ “νΎ Έθ  Β. 
Ἔν Χριστώ, 18 ἴον διὰ Χριστοῦ. 

ΤΙραντώριν νιαῷ 5 σηγ, ΠΠογαν, ἘῃΠ6 Ῥεοίογίδη 
Ὀδιρ, οΥἦ Ῥαΐασα; δηεὲ (ἴδῃ, δἷ λοητοῖς πάσι, Ψα τηυϑέ 
ΒΌΡαι ἃ τόποις. 0. (1815 ἢθ5 ἃ 'βοβήοαί ἬΔΡΒἢ 
αἰ ϊηρ918. ὅ0 τβαῦ 1 ρῬροΐοσ, ἢ ποδὶ σόοι (ομ- 
ταδηϊβίοσα, τὸ Κα πραῖτ. ἕογ 1π8 Ῥυθίθγ ἢ 8. {68}. 
ΞΟ ΙσδΒ, Ἐδδ 8 σ]6 δρ. Δηὰ γποργοίς πάσε ὙΔΑΥ͂ ὃ6 
ΓΌΓΟΙ τεῦ, “ δ (ΝΥ ἼΠΘΗ πιθδη8) ἕο ἐδ ραθὶς δὲ 
᾿ατβο." δϑδγὸ ἰδίοβ ὑγροῖτ. (0 ἀδησία (1 Ῥα δῦσα, 
δαϊ θα ᾿γ ἐδο Ῥγθν:ηο.Ά}8 Ῥϑεροθδογήδηη, βποα τῆλ! 8 
Εἢ6. δῆ μίνδη “δ ἐξὰ -Ἐοδμίθηοα οὐ 186 Ῥυγονῃηοιεὶ 
ἌΠΠπατΥ ρόνοτηοιθ. Βοΐ 1 15 οβϑογνθαᾶ, ΒΥ Ῥείῃ- 
ἐἰσῃα δὰ Κοβορῃ., ἐπλὲ (8 οὐσυοαν οὗ 188 Ἑπηρε- 
ΤΟΙ ῬΓ50η8 ἋΟνΟΓ ψ Βσῆ, ἢ6 0 ψῶ8 μίασθα [ἢ 
σοι ηδηά, στα 188 [|| οὗ Ῥιδηδβοίζεβ Ῥγφίου), τῦαβ 
65}1|6 τρωντώρον. Ἐδησα, . ποίην, ἘΠ 84ΠΊ8 
ῬΑΩ δ 165 ὈΡΡΙ Το ἸῸ υἴγ6 Ῥγδέονίῶη οαπερ, δἰ θαιδ ἃ δἱ 
ἘἙδθ. 5.6 Ατὶ8 48, 16., ψίμεγο 1 ἰβ τοίαιοα τῆγδί 
Ῥαὺ] ψαϑ ἐοἰνοεδὰ γῇ 'σῃατρε ἴο (ἢ Ῥυεοΐδσίεδ ῬῚΤ- 
ΤΟΥΙΪ, δηά Ὀουπά 1 ἃ σἤδιη ἴο ἃ 80] 616Γ. 

ὧν 4 
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, ἤοιυ τιῖ5 Ὀεοάπια 80 ρΟΏΘΓΑΙΥ Κη ἢ Μ6 ἀγα ἰεΐϊ 
ἰο ΄σοηπ͵δοίυγθ. ϑοπθ βδῦρροδβα ἰἢδὶ 1Ἢἃ νᾶ8 ὈΥ {Π6 
ῬΝ οη Ρδυϊ Ὀθίηρ νϑΎῪ ἰγοαυθη!ν ομδησοά. Ρεζγ- 
808, ἴοο, (6 ρσυαγὰ ταϊρῃς ἤᾶνα θθθη σοηνοτγίθα. 

ΑΙΙ εἰν18, ἢοννανογ, 18 τη 6 βΒρθοιυ δίοη. 
14. καὶ τοὺς πλείονας ---τὸν λόγον λαλεῖν. ΗΓ τοὺς 

πλείονας 566 [18 (0 ΒΙΡΏΠΥ σϑγῳ πιά. ΒΥ ἀδελφοὶ ἐν 
Κυρίῳ, ἅττα τηθδηΐ, ΘΙἴἢ6γ Οἠνίδέϊαη δγοέδγεη, δγοέδοῦ 
Οἰινιβέϊαπδ, οτ, 88 βοῖηβ τἢΐϊηκ, Ὀγοίμοσ ργϑασἦεγξ. 
Πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου, Ἀοβαηη. δηἃ ΗδίητΙοἢ8 
Θχρίδϊη : “Ἅ γε νἱηρ' οη, οἵ σοῃβαϊηρ ἴῃ, {Π6 πορβα {πδῖ 
1{τῆδν 5ῃου!ὰ θ6 Δρργθῃβθηἀβθά οἡ 18 δοσουηΐ, ἴΠ6Ὺ 
ΒῇουΪα σοπηα ἱπίο ἢ0 ἀδηροσγ οἵ ἀδαίῃ, θαΐ 6 85 
δι ΠΠ Δ ΠΟῪ ἰτοαίθ 88 τηγ861 ἢ." ΤὭυβ, τοῖς δεσμοῖς 
μου, Μ1}Π ἀφηοία ““ Ποηοϑίδίι νιησυϊογαμ τηθογα." 
Βυϊῖ {18 Β66Π18 ἃ ἔα 8686: δῃά ἴο [πίογργαί δεσ- 
μοῖς ἴῃ {{||8 ΠΔΉΠΘΓ 18 ΨΘΥΥ πατβῆ. [1 δὴ ἀγα ἰδιδΐ 
1Π6 οἰαυ86 18 ΝΟΙῪ 6 ΠΠρ{ϊς Δ] ; γοεὺ ἐλὶδ Κπά οἱ 6110 818 
ψου]ὰ μ6 αἰπιοβῖ πηρτοοθάἀθηϊθα. [866 ΠΟ Γϑᾶβϑοῦ [0 
ἀρδβοσγί 16 ᾿πιεγργοίδίοη οὗ ατοῖ., δῃὰ αἰπιοβὶ 8} 
οἰδογ τηοάθγῃ (ομημμδηΐδίογβ, Βαρρογίοα 88 10 18 ὉΥῪ 
1ῃ6 δηιἰοηΐ8, Πδηλαῖν, “ ἰΚΙηρ σουγαρα ἂϊΈ}}6 πη ΓορΙα 
ΤΩΔΏΠΘΓ 1ἢ ΜΏΙΟΝ 1 ΠΟΓΘ ΠΥ θοπάθ, δῃά οχοιθὰ Ὁ 
[η6 Θχϑιηρ]α οἵ τὴν ρϑίϊθηΐ ϑπαιγδηςο." ὙΠΘΟΡΏὮΤΥΙ. 
611 ρδγαρῆνγαϑεβ ἴπ}8: πρότερον μὲν ἐπαῤῥησιάξοντο, 
νῦν δὲ περισσότερον ἐκ τοῦ ἐμὲ ἰδεῖν πλέον παρῥησιαξόμε- 
ψον, καὶ ταῦτα δεδεμένον. ΔΑηὰ ΤΠηδοάοτοῖ : πολλοῖς δὲ 
τῶν ἀδελφῶν καὶ θάρσος ἐκ τῶν ᾿μών δεσμῶν ἐνεγένετο. 
ὁρῶντες γὰρ με σὺν ἡδονῇ τὰ δυσχερῆ Φέροντα, ἀδεῶς τὸ 
θεῖον κηρύττουσιν εὐαγγέλιον. Απά ΕΠ συπηεη. : θάρσος 
γὰρ αὐτοὺς ἔλαβε, βεβαιωθέντας διὰ τῶν Παύλου δεσμῶν 
πρὸς τὴν πίστιν" εἰ γὰρ μὴ θεῖον ἦν, φησὶ, τὸ κήρυγμα οὐκ 
ἂν ὃ Ἰ]αῦλος ἠνείχετο ὑπὲρ αὐτοῦ δεδέσθαι. Νοίβίηρ 
οδη 6 ΠΊΟΓΘ 88 [ἰ5ἰδοίοτυΥ {Π8η [ἢ}18 8656 ; 81η66 ρ6Γ- 
βεουίϊίοη, ΟΥ γαίῃ ραιϑηΐ δηαἀυγαῃςθβ οὗ ρεγβθουίίοη, 
ἴον τϑὶ ρ]οπ᾿ 8 βᾶῖκθ, 15 {πΠ6 βίγοηροβί γΓθοοιημπηθηάἀδίοη 
οὔτ: δηα σοϑγίδίη ἰξ 18 (ηδι Ῥγοίαδβίδης8ϑηι ἢ85 Ὀδθῆ 
ταῖποῦ Ὀοηδἤϊοα ἴπδη οἰμογινίδθ, Ό. ἰΠ6 βυβογίηρβ οὗ 
ἢ6Ὺ ρίογίουβ ΔΙΙΩΥ͂ οὐ Μδγίυγβ δηὰ (οηίδββουβ. 
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Ιῃ περισσοτέρως ἀφόβως 1ῃ6 περισσ. τ, ΓΕΪΥ δἰ σΉ 68 
ΤΟΥ ; ΔΠ6 ἐδαὴῆ δείον 18 Ἰτη}}16 4, ψὨοἢ πηιϑέ σοίδγ 
ἴο {6 ρΡοτοά ῬὈοίογε Ῥαι}᾽8 Ὀδθηρ Ὀσουρθί ἴο Βοπι : 
ἔογ Ὁ γιβ δ δὰ θδοθη ρῥἰδηϊθα {ἤθγο, δηὰ μδά 
ΠουΓΙ8η6 4 βοπηρίϊπια Ὀαΐογο. Ὁ , , 

1δ. τινὲς μὲν---κηρύσσουσινν. ΤΓἬὮΘ56 ψΟΓΩ8 ΟὈΒΟΌΓΟΪΙΥ 
ἢϊηΐ δὲ {ἢ6 Ὄχβίθησθ οὗ ἃ Ῥαγίυ δ᾽ ῬὮΝΠΡΡΙ βι γα γ ἴο 
(ἢ ψ ΠΙΟἢ Οχ βίδα αἵ πηοϑί οἴ ϑγ ρδοθϑ ψ ἤογ Ῥϑὰ] 
βαρ ύνίοι Ποβι}6 ἴο ἢ. ὙΠθθ86 ΓΘ βυρροβοά ἴο 
ἃν 6 Ὀ6θὴ “μααΐκεγα. (ΟἰογίδίηΪν (ἢ ν ΘΓ Ὠοΐ ὕδειῦ8 

(485 Οτοῖ. ἐπουρ) ; ἴογυ ἐδεν ψουὰ ποΐ μνηδαοὶ 
Ολνιδέ ἴῃ αἣν ΜΑΥ ; Ὀΐ (ΠΟῪ ΡΓΟΌΔΟΪΥ σομΒ᾽βίθα 4150 
οἵ τῃο86 ἴοο τογέαΐῳ ρογϑοηδ ἴοὸ ἢ οπὶ (ἢ 6 δι] 
ἀοςοίτ 68 οὐ [Π6 Οο8ρεὶ, ργσγοπουποθά ὈὉγῚ Ῥδμ], ΨἜΓΘ 
ὈΠΔΟΟΘΡΙΔΡ]6 ; δπα (ἤοβ6 ἐϊπιά ρογϑοηδ ἰοὸ ψὮοπι [ἢ 6 
θοϊάηθ55, δὰ ψῇῆδὲ βοοιηρὰ :ησδιυίοιβ ΖΘ8] οὗ {6 
ΑΡροβέα ψγοσα τηδίζον οὗ αἰδι πη, ὍΏσβθ, 1ἴ ἈΡΡΘΆΓΒ, 
ΡΓοδοἢ θα (Π6 (ἀοβροὶ ἱπάθθα, θὰΐ ταῖποῦ σοηίγονογ- 
818 }}γ, δΔῃὰ δοίυδίοα ΒΥ ΘνΥ 8η4 ΠοΒ. ΠΥ ἰο Ῥαυ]. 

Οἰδογβ, πονονο, ἀϊά {818 δι᾽ εὐδοκίαν, ψΙοἢ Ηοίη- 
ΤΊσἢΒ Ἔχρίδίηβ, “Ἅ οὔ {πΠεῖγ ονη ἔγθα ψ|}}, δηὰ ηοί δοίυ- 
δίδα ὈῪ ἃ ρΡΑΓΥ 8ρ| 11. Βυ 1 ΠΕΕῚ 1ἢ68 σοιηπιοη 
᾿ηἰογργοίδιοη, “ ουὖἱΐ οἵ ροοά Ψ|} δῃηὰ βδίποθγε δῇδο- 
τ1οη,᾿ 1. 6. ἰονατἀ8 Ραυϊ. Απὰ (18 βοοηὴβ8 ἴο Ὀ6 
ΒαΡΡροτίοα Ὀγ νοῦ. 17. Οἰῇοιβ τοῖδγ  (ο Οοά; 1: 6. 
“«“ {(ἢγουρῇ 8 ἴονα οὗ αοά, δηά {ῃγοιρ} ῥιοἰγ.. 80 
ΤΠοοάογοῖ : αἷς θερμῶς περὶ τὴν εὐσεβείαν διακείμενοι. 
(Εευϊηθη : διὰ πίστιν, ἀγαπὴν, γνώμην καὶ βουλὴν ἀγα- 
θὴν. Αηά ΤΒΘοΟΡΉΥΙ. ; μετὰ εὐθείας γνώμης. -ΤἬ 686 
8 ΠΙΠσΔΙΙΟΏΒ ἰῇ 8016 ΙΠΘΔΒΌΓΘ ΤΊΘΓρῸ 1η10 6ϑοἢ 
οἴου. 

16, 17. Τῆ686 νοῦβθ5 δΓ6 Ὄχρ  ΔηδίοσΥ οὗ (ῃ6 ῥγο- 
σοάϊηρ : 16, οὗὨ 186 τινὲς μὲν, ὅτα. ; 17, οὗ {Π6 τινὲς δὲ, 
ὅζο. Βιιῖϊ ἢ βονοσαὶ 55., γογϑίοῃβ, δηα 1, δἰΐῃ 
Ἐδίῃογβ, (Π6 νϑῦβ868 ἃγ6 ἰγϑηβροβϑᾶ : δηά (ἢ6 ἰΓΔη8ρο- 
Β᾽ ΟῚ 15 δάορίαα ὈΥ τησϑὲ ΟἸ 168; δυῖ ([ (Π]ηΚ) οἡ 
1ηϑυπηοϊοης σγοιπηά8. ΕῸγ, (Πουρῇ ἐπα ἰγδηβροβοά 
ΟΓΘΓ 18 ΠΊΟΓΘ ΔρΤΊΘΘΑΌΪΕ ἴο {Π6 ιτιϑᾶρα οἵ [π6 Οἰαδδίοαΐ 
ΓΙ Ι6γ8, γαῖ (ῃ6 ΟΥΠΘΓ 18. ΤΠΊΟΓΘ 881{406 ἰο {παἴ οὗ {6 
ϑογίρέμγαϊ ομο8.. 1 πὶ ΘΏΓΓΟΙΪΥ οὗἁὨ ἴΠ6 Ορίῃ!οΠ οὗ 
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Μαιμαῖ, ὑπαὶ ἐμ σοκηοιν τεδάϊης ἰα. (86 πιοτα 
Βοανΐηθ: δορὰ 15 18 ἀορίδμπαρἃ ὮΥ νϑα. 15. 6 
Αροβεϊαβ, 10 ϑθθῆιϑ, ἢ ογάδν ἰ τῶκο {πε δαλρίβίϊου 
19 πιοῖς διε κιαρ, ρίδοθβ {0 δἀφρίοά ρογίουϑ ἴῷ ἰῃε 
ϑαπιθ ΟΥ̓ΘΥ : ἴῃ. οἱ μὲν σοτγοϑροπαΐηρ ἴο {Π8 τινὲρ δὲ, 
Αῃὰ {15 158 σοΓίΔ:ΩΪΥ ἘΠ 6 λογο παέωσαΐ ἀγάφε ; {πϑυρῇ 
186 οἵδοσ 15 ἴῃ τογο οἰοσαη, δηεἰ 88. 5:10}, γ588 1Π|ΈΓΟν 
ἀυεοά ὃν (π6 Οὐγγϑοίονα οἵ 16 Μϑ5. ἴῇ ιμοβοῦ, 
τηοβὶ οὗ ψ ἢ ἀγα Ὁ} οἱ 81᾽58118Γ ΘρΏ Δ 1088. 
Ἐξ ἐριθείας, ἐδγοιρ ἢ φἐγυα, 1ῖ5 ὀχρδηαίοσυ οὲ ἰδὲ 

διὰ ἔριν. ΠΕ Ῥῆγαββ. σοῦ ΓΒ 480. δὲ βοῳ. 9, 8.. τοῖς 
δὲ ἐξ ἐριθείαφ, 551}. οὔσι. 80. 61:9 τλδν (οιριθηίδιθΙς 
{μὲ ὄντε ἰΒ (ὁ ἣδ βρρ!α4. βωΐ ἰδὲ 15 ποὶ 
Ηθοοθβᾶσυ. Οὐκ ἀγνῶρ δβιρηῃϊῆφθ, “πο ΨΗΒ ἃ Ξῃοοῖς 
τη δι Ρεκ6 βιοιίνοβ,. 1. 6. (88. 15, 15 εχρίαϊμοα δἱ 
ΨΘΓ. 18.},, οὐκ ἐν ἀληθείᾳ. ὅο ῇ“ΠΦΟΡΉΥΙ, :. οὐκ εἰλικρινῶρ, 
οὐδὲ δι’ αὐτὸ τὸ καλὸν. Οὐδ 65. ἐμ ἃς 4669 ἰο δὴ 
δαιαϊχίυτο οὗ (ὐοβροὶ 85 νὰ: Β {ἀν ]δἢ, οσγοσβ. Βαΐ 
[5.18 [698 ΔΘΎΘΘΘΌΪ]ς ἰο {μ6 οοηίοχί. 

16., οἱἰόμανοι ὀλίψεν ἐπιφέρειν τοῖς δοσ μοῖς. μου. Οὐόμενοι 
βίφηιῆθο ἱπέοηαΐηρ, ιοἰδηϊμρ. ὅ6ε6. 50}. ἴδχ. ἘΠ 
γγουῦθ θλίψιν»--μου ἃσὸ ἀχρίδιπο ὃν οάές., ““ ἀδβίγοιβ 
(9 δ(ἃ γοὶ ποτ ΑΠπούοη ἰὼ ΤΥ δοηήβ, Ὁ 
οἰγοηψίβομίηρ [86: οσ4186 οἵ ἰοηθ Ὑ8ο, 8116 {867 εαἷ 
(Βοδιξαῖνορ (τ ἰϑεϊδηϑ, ϑθθμ (ο ρἷδοθα ἃ μοίβέ οἵ 
Βοπουτγ δ σοΠΒοῖθΠΕῈ6 ἢ ΠΕΣ ΕΠ ΤΥ γσρυζαίίοη, δηά 
εἰδοϊ(δης ὈΠΕΘΆΒΟΒΔΌΪΘ, ῥγομιάϊσοβ, νοῦ ῶνο θδοα 
80 ο»βοΥὶν ταϊβοα ααὰ ργοραραῖεα, ἰο {Π6 ἀἰξαάνοπίσο 
οὗ ΤΥ οἰογασίον." ὅδ. ᾿πήθρα (86 ψογάβ ἃγὸ πιβυδ  ἶγ 
Ἰβελογριοίοα ; δρδά (18 κι Ὀ6 [86 δ6ηὴ80θ.0 Βιυΐ {Π6 
δϑη(6ηΐ ΟὐΟμηπιθηίδίογθ, Δ ΠΙΔΉΥ δ Ποηξ τη θΓΌ, 
ΟὨΘβ, ἐκ, ἐδ8: ἐμο86 Ρογϑοῦϑ. ϑρἀοανουγοα ἐπι ἰο 
οκοῖία ἐδ ἔπτῪ οἵ (86 ἱσηογαιῖ σα εἰ υ6, ΟΥ Ρογπαρς, 
αἴ τ86 τυ ]ογ85, δραϊηδὶ Ραμ], δηὰ δμηθὰ δὲ ρχοάυοίησ 
8 ἸΏΘΓΟ856 οΓ {ἢ 6. ον έν οἵ μῖ8 ἱμοργβομηθηξ, ὈΥ 
ΤΠ ΠΡ ΆΔΔΟΥ ρεοδρῃίως Οδγθὲ πὰ ὀχεαβεῖνα μυῦ- 
᾿ἰοἰϊέγ. δο. Ἵ ββοάογρί: ᾿Επειδὴ χὼρ. ἑωραν τοὺ τῇ 
δρυσαεβείᾳ δουλαύοντας. κομιδὴ δυσιχεραάμονταρ τοῦ εὐαγγα- 
λίσ τὸν δρόμον, κοὴ τούσων τὰν. θεΣπέριω Παῦλον ὑπολαμ- 
βόνομτες. αὐτιρν τινὲς τὸν ἐκεῤμων θυμὸν παρριθήγωντες, 

ν 
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ἀκαίδηι κατὰ τὴν ἀγορὰν περιΐοντες ἐκήρυττον τὸν Χρισφὸν, 
οὐ τῆς τῶν ἀκουόντων προμηθούμενοι σωτηρίας, ἀλλὰ. κινδύ- 
γους τῷ ἀποστόλῳ τυρεύοντες. Βοιἢ {Π|686 τηοίϊνο8 
ΤΑΔῚ ἤδΥθ ᾿8α μ]δ66 ἴῃ ἀϊδδγθηξ ρϑεϑοῃβ, οὲ θνθὴ {Π6 
ΒδΠΒΘ ΡΟΓβΟη8. δὸ (δδι {ἰπρ. νο ΙΠΓΘΓΡ γί ΙΟῺΒ ΤΑΥ͂ 
δο υμοά. 

Οὗ ἐτιφέρω, ἰῃ {π6 86η90 ἰο αὐά, ςΧΔΗρΙοΒ ἃΓῸ 
δα ἀυοσρα ΒΥ [μοϑϑῆθσ. ας [80 ψοζὰ 4180 ϑἰρινῆρβ (ο 
οοοαδίον, γα ἸΡΟῊ ; ἃ8 ἰῃ ΤΒυογά. 8, 46., φπιῷ. τὴν 
αἰτίαν. 1, 70.. επιῷ. ψόγον. 

17. οἱ ὃὲ ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἷς ἀπολογίαν τοῦ 
εἰαγγελίου κεῖμαι, ““ ϑοΙ2Ω6, ΟὨ [88 ΟΟὨΈΓΔΣΥ (ρξοδοὴ 
(τ ῖφ{), οἵ οὗ ἰΙονα δῃᾷ ροοῷ ν1}} Ὀοίἢ το πι6 δῷ {8 
(γο5ρ6}. Εὐδότες---κεῖμαι. δοίη, 88 Ρίβο., Ἐδύ., Μι- 
οἶρϑ β, Εν, ὅζο., το άἄον κεῖμαι, “1 δ ἴῃ ρμείβοῃ." 
θυ 1 15 πος ργοβδθὶο (ῃδὲ [86 Δροβίϊο ψου]Ἱὰ οχρξοββ 
50 ΤλΟἢ 5686 ἰῃ [δὲ οἣς ψοσὰ, ἴος ψῃϊςἢ (48 Ηοίη- 
ΤΙςἢ8 Οἴλβογν 68} [Β6 16 15 ὯῸ δ: ΟΡ Υ, ΒΟΓ 18. 18 Ἀρτθο- 
8. ϊς ἴο, {86 εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐωγγελίου : ἴον 1 ψουά 
ἧανο τοαυϊγοά δι᾽. ἀπολογίας. Ἴμα δηϊφηξ (ὐ- 
τορηίαίοῦβ, 84 (ἢ6 τηοδῖ ορημηθης πιούθσῃ ΟἾΘ8, ἃπς 
δριοθα δὶ 16 τοῦδέ βιση έν. τόθεμαι, “1 828) ρμἰαοςρά 
ΜΏΘΓΟΙ 8ῃ), ἴῃ (ἢϊῶ 8 δέοι; 88 1 Ἔδορδ. 8, 8. 
(ὐὐκξρδσα [ΓΚ 2,82. Τἢθ υβ6 οὗ κεῖμαι ἴον τίθεμαι, 
ἴο ὃς ἀεεέϊπεοά, ογἀαϊποά, ὅχο., 15 ἔγοησοηΐξ 1η {86 (ἸΔ58,- 
σοὶ Ὑγιίοῦϑ. ἜΒ6 5686, (Π6Ώ, 186, ““Ψ6}} Κηονίῃρ; 
{4:1 8ηὶ ρἰδοθά βογὰ ἔοσς ἔβα ἀθίδβηοο οἵ 6 (ἀοβροὶ, 
φηά ἰο ρἰεδά 1(8 οδιι89,᾿᾽ 

18. τί γὰρ, Ἰλοβοηῃ. ϑυδαιά5 διαφέρει. ὅδ0. Ψ6 88 γ, 
ἐρίαξ ἐλοη ὃ ΠΘΓΘ ὑδογὸ τδῦ θ6 ἃ βἰπέθγ οἰ ροὶθ 
οἵ μιαέέογ5 1. Βιι 1ῃϊ5 ἀοθ8 Ὡοῖΐϊ γνοργϑϑθηΐ (ῃ6 δ 
ΒρΏ80, Ἡ ΠΙΟἢ, Βθοσὴο [0 6 {πὶ : ““νῆδι, Ώ08, δἰ ρῶ- 
ἢε5 βαυϊηρ' ΙΊΟΓα.ἢ ὅο ΤΏΘΦΟΡΒ.Ι. : τί γὰρ δεῖ πολλὰ 
λέγειν. Απά (Εοιπιοα. : τί γαρ. μακρολογῶ. ΟἸΝΕΓ 
δη[Θη(8 ΟΧρ]δίη 1{ τί μοι μέλει; α. ἃ. ““ ψιηδί νος 1 
Ὦ ἀο νεῖ (ἰς τηϑέϊνοα οὗ ἴο86 ΨΠῃΠΟ ργϑϑοῦ 1{.᾿ἢ 
ΤΙβ, μβουγονοῦ, ἐ8η βοδγοοὶν ΡῈ δἀμιβα. 1)οαάν. 
δὶ Ἐοδρης. οχρί βίη, “ ψἢδιὶ 'ς (8 τϑβι}} οὗ ἴποϑς 
αὐξθιβμίθ.᾽" Βὺς [ ργϑέογ ἰπὸ ἔόσιμογ ἱπηξογργείδι οι, 
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ΜΙ σἢ ΤΥ 6 μηέοά. ΜΔΟΚΉΙ ΡΒ βυθδι 0 αὖ 
]δοΥΎΨ, 18 ΝΟΓῪ Παγϑἢ. 

Πλὴν ἰ8 ἴον πλὴν ὅτι. ᾿ 
18. εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθείᾳ. 11 18 ρ]αίη, ἔγοπι (ἢ6 

᾿Ριδοθάϊηρ, νϑῦβεβ, (ἢδι προῷ. τηυδί ΠαΓα 06 [468 ἴῃ 
{6 8686, ποΐ ΌΥ οσοδϑβίοῃ, ὑὰἱ ἐπ ργεέθηοο, εοἱἑἦ ἀἱϊδ6- 
δἰπιμίαίίοη, ργοίοσέ, απά ᾿φψροογίδν. ΤΏ ἀληθεία, 
ΔΏΒΨΟΓΙΒ ἴο ἴΠ6 καταγγέλλουσιν οὐχ ἀγνώς, δἴ νετ. 106.. 
ΜΏΘΓΘ 866 ἴΠ6 ποί6. ὅ0 αἶβο ἴῃ 1 (ον. ὅ, 8.. εἰλικρινεία 
δῃά ἀληθεία 46 σοπ]οϊηο. [{ 18 ψ6]} ορδβογνθα, ὈῪ 
Βοβοη., [δύ (Π6 Δροβί!]α ἀοδβ ἢοΐ Ιηθ8ῃ ἴο 5ΔΥ 1118 
{π6 δαπιθ σι ῃοῖμοῦ (ἢ 6 Θοβρεὶ θ6 ἰδαρθε ἰη {μ18 ΟΣ ἴῃ 
{πΠ8{ ψαν, Ὀυϊ {παῖ 1ἴ 18 Βοιίοῦ ἕο (η6 ΗΘ ΠΘἢ8 πὰ 
268 ἴο ανα δοσιθ [ὩδΔη πὸ Κπον]οάρα οὗ (ἢ γιϑὲ. 80 

ταἶβο {Π6 ποχὶ ψογάβ καὶ ἐν τούτῳ χαίρω, ἀλλὰ καὶ 
χαρήσομαι τηιϑῖ Ὀ6 ἰΔΚαὴ ψ ἢ [Π 6 88Π16 ΠΠ5 ἐπ ΈΒΉΌῆι 
ἨΔΙΏΘΙΪΥ : “1ὴ 1ἢ}18 βρτοδὰ οὗ (6 (ὑοβϑροὶ, (ῃουρῇ ἰξ 
[88 ὈΔΓΕΠΥ Ργοσθααρα ἔγοπὶ ᾿ΠΠΡΓΟΡΟΓ πιοίναβ, δηά 
ἀπουρὰ ἋΠ6΄ ἀοοίγιηθ8 ἴὩΔῪ ποῖ ἴᾶνα ὕδθῃ αυϊΐθ 
οογγθοί, ἴ," ὅζο. ὅδε αἷδο ϑοάαάγ. ΤὨΘορὮν!. ρδγα- 
Ῥἤγαβ68 : ᾿Εκεῖνοι μὲν διὰ τὸ λυπῆσαί με ταῦτα ποιοῦσιν" 
ἐγὼ δὲ χαίρω ὅτι ὁ Χριστὸς πλέον κηρύττεται" καὶν ἔτι 
τοῦτο ποιοῦσιν, ἐπὶ πλέον χαρήσομαι. 

ΤΠ18 18 41} ἐμαί Ὡθϑθᾶὰβ Ὀ6 σοῃβιάοτοα:; ΟΣ 15 ἱΐ 
ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ (0 ΘηΐΘΓ 1ηἴο {Πο086 συΓΙΟυ 8 δροουϊδί! ἢ} οἢ 
[86 παίυγα οὗ Ῥδυ]Β ἸΟΥ ἴῃ ΜΠ βοὴ (οπι- 
τηρηἰδίοῦβ ᾿ηάιΐσο. ὅ66 158 (συγ δῃὰ Ηδίησις 8. 

19. οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτο μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν. 
ΒΥ 186 τοῦτο, ϑοη16, 88 ΒοΒθηπ)., ὑπἀογβίδηα ἢΪ8 σαρ- 
ἐϊυϊέν. Βυΐϊ (ἢ18 18 ἴοο πο ἃ 86η86. [{ γδίθϑγ 
Β66118 ἰὼ Γαίεγ ἰο (6 Ὑμοΐθ οὗ [Π6 τηδίΐζοῦ [5 
τοθητοηφα. δὸ ΤΒΘΟΡὮΥΪ.: τὸ αὔξεσθαι τὸ κήρυγμα 
διὰ τῆς πρὸς ἐμὲ ἔχθρας κὐὶ τοῦ ϑήλου. 

10. μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν. ΑἸτηοβέὲ αἰ} {π6 τα- 
σοΐ Οοιημπηθηίαίοιβ, -δηἀ διηοηρ ἴῃ6πὶ Μαίπεὶ, 
ϑαάα, ἃπὰ δαϊίρυ, βιηῦγαοθ [86 :πίογργοίδίιίομ οἵ 
Τίγοη. δῃηὰ Ῥβᾶγοθ, “ ἀβ νογάησθ ἔτοπι σϑρεϊνιγ.᾽" 
566 Ῥεϑαῦοβ. ὡδηᾷ [ἢ18 15 σοηβγηχθα ὃν ΤὭΘΟΡὮΥΙ]. οὐ 
νοῦ. 206. Βυΐ ἰὲ 18 Ψψ6}} ορβογνοὰ Ὀγν Ὠοάάνσγ:, {πδΐ, 
αν] ηρ᾽ ΟἴΘΓ ΟὈ] ΟΙΙΟΏ5, βιοἢ 8η ονθηΐ σου]ά ποῖ Ὀς 
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8814 ἰο ργοσθθά ἔτγοιῃ {ῃ6 βιρρίὶν οΓ᾽ ἐλο ϑρίνὶἐ οὗ 
Ομ γιϑῖ. Υἵοῖ 1 18 ποῖ (1 {11} ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο 1η[6Γ- 
Ργαῖ ἴξ οἵ ϑέογπαΐ δαἰναξῖοη. “ΤὨουρἢ ᾿πἀδοα {6 
ἀποβήσεται ταλῦ ἀδποία ἑεπάδποψ ἰο βαἰναίίοη ; 4. ἀ. 
“Ὁ 11 Ψ1Π τηδίθγι δ! γ ργοπιοέθ ΤΥ βριττυδὶ σοοά." 
“Απὰ {818 (Ὠ6 δάἀ8, ψ ἢ δαϊγιηρ Ὠυπ}}11γ,} Ψ1]] θ6 
(Ὠγοιρἢ ὙΟΌΓ ὈΓΆΥΘΓΒ ῸΓ τη6, 8δηα {Π6 ΒΌΡΡΙΥ οὗ {Π6 
8145 οἵ τῃ6 ϑρι1Ὁ ρῥγοιβθα Ὀγ ΟΠ γῖβέ ; ψΙΟἢ ΒΌΡΡΙΥ 
θείηρ ἴῃ ργορογίοη ἴο (ἢ6 προδβϑιίγν, ψου]α Ὀ6 ΤΙΏΟΓΟ 
δυηάδηϊ 85 {8686 ἰγνϊηρ ΟἸΓουτηβίδηςσ68 γοαυϊγοα [{. 
ϑυσῖ, 1 σοῃοσῖνα, 18 {Π6 ΖΘΠ6ΓΆ] 5Β6η86 οὗ (ἢ6 ραββᾶρα, 
γ ΠΙΟἢ 18 τη ἢ τη18-814ἰ6α Ὀγ ἐπ γτϑοθηΐ (ὐοπμμηθηΐδᾶ- 
ἴοΓβ8, πο ιηἀογβίδηαἀ ὈΥ [86 πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ “(ἢ 6 
αἀἱδροδιέϊοη δὰ πιϊπα 510} 8Γ ἰο {ῃδι. οὗὁἨ (ἢ τιβὲ ;" 88 
ἴηὴ οι. 8, θ.ἁ ΟΥ τὸ πνεῦμα τοῦ Χριστοῦ ἰῃ6 γ σοι !]ά 
δσρίδιη οὗ Ολγδβέ ἀϊηιβοίξ ; ᾳ. ἀ. “ δα]υνδηίο (γβίο;" 
νυ οἢ 15 ΘΠ ΓΟΙΥ 51: ηΚίηρ πνεῦμα. Αηὰ ἴῃ ὨΘΑΙΥ 186 
5816 ὝΔΥ δνθὴ Νδοκη. βθϑὴβ [0 ἤἢδᾶνα :ηίεγργοίθα. 
Βυΐ (18 18 υἱέδατ Ρογνθγβίοῃ. ΒΥ τοῦ πνεύματος τηιιδί 
ΡῈ πιοδηΐ (ῃ6 Ποίψ ϑρὶγέ. ΑἸὰ {ἢ15 186 δίγοηρ ἰθετὴ 
ἐπιχωρηγίας (ΜὨϊΟἢ 5 0168 4 106 Γγ8] ΒΌΡΡ]Υ) 8ιρ- 
βε5ῖ8. δὸ (8ϊ. 8, ὅ. ὁ οὖν ἐπιχωρηγῶν ὑμῖν πνεῦμα, 
Μ ΏΘΓΘ 866 (ἢ6 ηοί6. ΤὨΘΟΡΉγΥΪ., (ἔγοπὶ (τυ 8.) Π6ΓΘ 
γγ}6}} Ἔχρ δίῃ τὶ τών πλείων ἀπόδοσιν τῆς χάριτος τοῦ 
πνεύματος. Απά ὙἸΠεοοαογοῖ Δάτ ΓΑΌΪΥ ρΑγδρἢΓΔ868 
{86 ΨοΓάϑ καὶ ἐν τούτῳ --- Χριστοῦ [Ππ8 : ̓Εγὼ δὲ εὐφραί- 
γομαι, καὶ ὑπὸ τῶν ἐναντίων μαρτυρουμένην ὁρῶν τὴν 
ἀλήθειαν" καὶ γὰρ οἱ ἐντεῦθεν φυόμενοι κίνδυνοι, ἐμοὶ προ- 
ξενοῦσι τὴν σωτηρίαν, καὶ ὑμῶν δηλονότι ταῖς εὐχαῖς συν- 
εργούντων, καὶ τοῦ θείου μοι πνεύματος χορηγοῦντος τὴν 
χάριν" ταύτῃ γὰρ πεποιθὼς, οἶδα ὡς κρείττων ἔσομαι τῶν 
δυσ χερῶν᾽ τοῦτο γὰρ λέγει, οὐκ αἰσχυνθήσομαι" πνεῦμα 
δὲ Ἰησοῦ τὴν χάριν τοῦ πνεύματος προσηγόρευσεν, ἐπειδὴ 
αὐτὸς ταύτην αὐτοῖς ἐχορήγησε' κατὰ γὰρ τὸν θεσπέσιον 
᾿Ιωάννην, ἐκ τοῦ πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς πάντες ἐλάβο- 
μεν. ΤῊΙ5 πη ογργοίδίοῃ, ἴοο, 18 ΒΙΓΟΏΡΙΥ σοηῇτηπθά 
Ὀγ ψ δὲ ἔΌ]]ονν8. 

20. κατὰ τὴν οἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου, .“4 δΔοσογά- 
ἴῃ ἴο ΠΥ δηχίουβ ἜἌχρθοίδοη δηα ποραβ." Οπ ἀποκ. 
866 [26 ῃοία οη Βοῃ. 8, 19θ. Ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσ χυνθή- 
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σομαι, “(ἰΒδξ ἃ 5)4}} βανα πο. γσθᾶβοῃ ἴο, δα δοδαιποά 
οὗ δοὺ μεᾶγί δὲ μὸν Αροβίοϊ σαὶ οοηάμποι."» Κορρε 
μη Κ8 (ῃδὲ {πο 0 Β6Π6 ΘΟ ΒΘΘΠΟΘΒ ἃ ΘῈ δθηΐοθησο. δ 
ἴΐ 566 128 ἴο ἔϑυθ [Ἄβθη ἰὲο οῦροσ, δὺ οὐ βυϑδοθβεὶν 
αἰδθάϊηρ ο δα ροευ δεῖν οὗ {86 Αροϑέίο Ὀγ. νϊοῆ 
6 δοουσμι δξοβ ρογο8 ΟὉ ροσιοίβ. 

φ0. ἐκ τάσῃ παῤῥησίᾳ. ΤΆῊΪ5 18 ΘΣρΙαἰποὰ Ὀγ (θευ- 
θη. σαφιαῖς, φανερώς, οὐ συνοσιιασμενῶς. Απὰ Ὀγ 
ΤΒΕΘΡΑΥ. ἀναντιῤῥήτωρ. 
Βγ Χριατὸς 18 τϑδηὲ ἰδὲ ΠΟΘ δηα σίοεν οἵ 

Ολτδί ἀπά ἢ18 οθροὶ. ᾿Εν τῷ σαΐματι μον. ΤὮα τοό- 
ορηΐ (ὐοπιηνθδίδίοιβ (Δ Κο {{1|9 [ῸΣ ἐν ἐμοὶ ; ὙΠΟ Δ 
Ὀ60 αὐυμείοα: δυ8 (ὃ ΟΥΒΘΓ 18 τουοῖ ἤδοῦο βρ᾽ ερϑα 
διὰ βιρηιλῆσαβδ; βέμοθ ὑπ 6 Γ6 18 δ δδιιθδίοῃ 0 58:8Εξν. 
ἴησις ἴθ ἐδ Ροῦν: δηὰ (86 Ηοϊῃγίοῃβ ᾿ἐββο  δο- 
Κηον]οάρ68,} πρδγέυ ΓΒ Αγ βαϊβ (ζ9δη 41, 190.) ἰο ρ)ο- 
τ Οοά ἰη (λοῖν θοάϊοθ, δδ. Βοσθ δί. Ῥω 16 βαοϊ με- 
γοιλύνειν τὸν Χριατὸν ἐν τῶ «ώματι. Αηά 1 νουϊὰ 866, 
δὲ, ῬΈᾺ] βαγβ, 1 (οἍκ, 6, 90. δοξάσατε τὸν Θεὸν. ἐν τῷ 
φώρματι ὑμῶν. : 

40. εἴτε διὰ ϑωῆνρ, εἴτε διὰ θανάτον, 1. ὁ. (5. Ἐ ΘϑοΏτη. 
οχρίδί 8) “ἼΓ1 βαγνίνο, (δ Ψ Π0]6 τοιῃδι 6. οὗ τν 
116 ψ1}} μὰ σοῃβοογαιθα ἰο ἰδ ρίοεν οὗ (σιβέ ; δῃηά 
11 μαναὰ ἴο ἷβ 18 [εἷβ σαυϑο, ὈῪ τῶν ἀθαίῃ ἢ ἰγυἢ 
οὔτε ἀροίτί πο οὗ Οἰεῖϑὲ τῷ ἃ 6 οοοῆειηοα." Ηρ. 
186 αβιίϊθηΐ (ομιποπίδίοια, Οὔγγϑ. δηα ΤἈΘΟΡΉγὶ., 
ὅζα. τθ}} ἀδβοῦνο οσορβ (δε ΟΏ. 

41. ἐμᾳὶ γὰρ τὸ ϑῆν, Χριασπός" καὶ τὸ ἀκοθανεῖν, κέρδον. 
ἼΒοΡα 19 Βοι Π  ΩΩ᾽ σϑίθον οἰ ρεῖραὶ τὼ 1185 ϑϑηζοῦσα. 
ἘΠ γὰρ ᾽δ88 τοίθγθηῃσθ ἴο 86 εἶδιιϑο οπεδίθ6,, νοῦ 
ΚΩΔῪ ΒΟΡΒ4ρ8 δ (δ8 φυρρί!οα : ““Απῷ ἴογ Ροιῇ ἔὔρβε 
ονθδί8 1 δὼ Αἰδἶζο ργορδεοά, παν ΓΣΘβθοηϑ ΘΘΌΔΗΥ 
ϑΕΡΘΏΡ θ ΓΘΟΟΒΟΙΪΘ. ΠΛΥΒΘΗ ἰοὸ οὐξιθε: 30." ἅς. Οἱ 
486 986η86 αὖ (Π6. τογἀβ (οἸ]ονηρ, ψϊο ότι 85 
αρπμέὰ ἀδεέμηι, (ἴθ γα 849 ὑθϑὴ βδοβὴθ ἀϊογθησς Θὲ ορί- 
Ὠΐοη. 1.6 πιοϑὲ ἑδνουγιίο ᾿ἸέοΣτρτγοίδειοι [ῸΣ ἐἢ6 Ἰαϑὴ 
σΘΠΓΟΡΥ 18 δαὶ οὗ Ρίογορ, ψῆο ἔδυ οχρίδμηβ: 
"9 (νιδὲ 15. ραίη ἴο π:6, να ΟΣ ἀγιηρ." Ἰϑυΐϊ (48 
Ῥαάάν. χϑίμδγκβ) 1818 ἀθείξογα (86 δι ορὶο ψ οι 
ον ολ εν βεθ 8198 Βελννεθα [86 ὃνο. πηϑηιθοερ οὗ 106 
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δορίθῃοο. Απῇή ἰβ 8ο ἈΒ(ἘΒ ΟΕ ΟΆ}. ἃ ΒΊΟΣ. δὲ δ., 
Ῥαυὶ 15 ΝΟΣ ὉΒογο]. ΟΥ̓́ΈΠαθς ὑνο πιειηθθτϑ. {δ 6 
ἄγος αἰσπα μγοβθηίδ. ΘῺῪ ταὶ ἀϊπεθθγ. Δηὼ 1 (ἢς 
σοηποςίίζοη μα ψ8Β80] ὅρα αἴδονα βερροϑίοα, δὰ ἐξ ο 
βορέοησο ὕῦ6 ΔηιΠποίϊο4]., ἐδο 968 96 ΜΠ θ6 88 (Ὁἢ ον : 
“«Ἔοξ ωγ [16 (1 |νθ) ψ1} 6 ἀεαϊεδίοα ο (Ὠγίδέ 
8Δη4 Η!Β τεϊ σίου ; δηὰ 1Ἐ1 ἀΐθ, 1 84}} 06 ναοῦ {86 
βληον. ϑοθ ΒΟΥ νασῪ ἰ(ῃ9 ΘΣρΓγοβδίθηθ. ΒΒ 
ἔς (δὲ, 88 ἃ, τηᾶγ, 1 Ψουϊᾷ Ὀθ ΝΕΓῪ ᾿]υαϊείουδ ἐο 
γᾶς οἵ τϑῆμθ οη [6 56η896 αἵ δη αοιαδὲ ἀϊοένηι ἩΪκΘ 
{15, ῃ νοῦ βοιοίβίηρ τοῦθ 6 δἰονεα ἔος ἰδὲ 
μοί. Αςοοράϊξης ἰὸ [Π6. δῆοχΘ δχρίδμδίίοηῃ, τὸ φὴν 
Ψ}} Βα (0.8. ἔγεαμθηι υ) ον καὶ δὼν. Ὑποοάονοί ψ6}} 
ῬαγαρἤΓΑΔ68 (ἢ : Ὀνησιφόρα μοι ἀμφότερα, καὶ ἡ ϑωὴ, 
καὶ ὃ θάνατοφ' καὶ τὴν ϑωὴν γὰρ τῶς τοῦ Χριατοῦ νόμοιρ 
διακοσμῶ, καὶ τὸν θάνατον δὲ αὐτὸν αἱροῦμαι μιεθ᾽ ἡδονῆφ. 

ὩΩ, εἰ δὲ τὸ δὴν ἐν σαρκὶ, τοῦτόμοι καρπὸρ “μῶν, ΤΠΟΓΟ 
18 Βο;γ16 ΟὈΒΟΌΓΙΥ ἴῃ (ἢἷ8 βεηίβδςς, ρροάυςοα ὈγῪ 186 
5Δ1ὴ6 Εδ1186 ἴτοσα ψΏΘησΘ 1ἴξ Βδ8 80 οἰξϑῃ εἰβεμῆθγο 
ΔΓΙΒΘΏ, ΠΆΙΛΟΙΥ, οχοοβϑῖνε Ὀγουχ. 1η (ἢ28 σα86 ΟἿ 
απο ῖ συϊάρ 15 ἴπ6 σοπίοχί, δρᾶ ἐπα ἐπδίη οὔ τβουρἢ. 
Ἐλοβθῆμμ. ΓΟ ἤ6Γ8: “υοῦβὲ νεξὸ νἱΐδ ποθ ἴῃ σθέροσθ 
υἱΠπἰΔίθῃ αῇἴοτγτοῖ του πογὶ τρθο." Ηθίησιο 8 δηὰ 
Βϑ᾽οδετγά : “Ουοίξιὶ νηξ ἰἸοηρίου τηδ]ογθηὶ ἀοοθηαὶ 
οαοδϑοηθῃ δίζυ θοῦ. ΒῸΣ ὄργαν οἴῃ δ᾽ ᾳη1Ηῆθ5. (δὲ 
οἴῆοο οὗ (Ἰ ἰϑεῖδῃ ἰΘΘΟ ΘΓ; 848 ἴἢ 1 ΤΏΘ688. ὅ, 18, 
Απά καρπὸς ΒΒ 6. “γέ, μέν, καὶ, ϑαπὸ. 

Οἔ μ686 ἔνο ἱπέογρτγαίεδίλοηϑβ. [Π 6 ἔὈΓΙΘΥ ϑθθίηδ ρξὸ- 
(γα θ; θυΐ (Β6Υ ἴῃ βοιης ἀδθργθα πέρα πο Θδοὴ 
οἶμεσ. Ῥογθδρ5 ἴἢρ. τλοϑὲ 4016 νἱϑυν οὔ [ἢ6 γαέϊο 86"- 
ἐοχζία ἴα ἰΒδὶ οὐ ΤΠΘορηγ]. (ον ΟΒγγ8.}: ἵνω μὴ 
νομίσης διαβαλλεῖν αὐτὼ τὴν ταρῶσαν ξωὴν, ᾧησιν" εἰ 

51 που]ὰ σοτηρατε 2Ἐ]Δη Υ΄. Η, (εἐρερκίηρ; οὗ Βαυβδη 88) οὐκ ἦκ 
ἄρα τοῖς κακοῖς οὐδὲ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος. ϑοογαῖ. Δρ. ΡΙαἴο, Ρ. 81. 
εἶ. οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατος ἐστι, κέρδος ἔγωγε λέγω. Ῥαυβδη. 4,7, 4. 
νόρξδοε εἶναι καλῶς τιγα ἀπκοθαμεῖν. ϑορῇ. Αηιΐη. 463. ὅσπιο γὰρ ἐν 
πολλρῖσι», ὡς ἐγὼ, κακοῖς Ζῇ, πῶς ὁδ᾽ οὐχὶ κατθανὼν κάρδας φάρει, 
ἘἙυνρΡ. Μεὰ. 145. τι μοι Φῇν κέρδος. ΖἘ βοδίη. 5. δ, 774. τί δήτ᾽ ἐμοὶ 
δῇ» κέρδος. ὅοβερῃ. 676, 831. κέρδος δ᾽ εἰ θνήσκοιεν τὴν συμφορὰν 

ὥῃ» ποιούμονοι. Φορορῖι. 1519, 47. πολλῶν εὐθὺς ἀποβηβαιούκτων 
ἅγι συμήῤρὰ τὸ ὥξρι ἐστιν ἀκθρῴποις, οὐχὶ θάνατο. ᾿ 
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δὲ τὸ ϑῆν ἐν σαρκὶ, τοῦτό μοι καρπὸς ἄργου, τουτέστιν, 
εἶπον μὲν ὅτι κέρδος μοι τὸ θανεῖν, πλὴν ἐπειδὴ καὶ τὸ δὴν 
ἐν σαρκὶ οὐκ ἄκαρπον μοί ἔστι (καρποφορώ γὰρ, διδάσκων 
καὶ φωτίξων πάντας), οὐκ οἶδα τι αἱρήσομαι. ΤῊ 56η- 
ἴδῃς 18 σοΡΔΙΗΪΥ νΟΓῪ δἰ Πρ(1οα], δΔη ἃ ῬογἢΔΡ5 ἢ 6 Γ6 
8 Δ ΔροΟβίοραϑβιὶβ Δἴ γ ἔργου. Τὴ 8686 την Ἀ6 τα- 
γοϑθηΐθα ἴῃ {6 [Ὁ] ον ηρ' ρᾶγαρῆγαβο : “ Βυΐ 1 ΠΥ 

[τε ἴῃ {Π6 ἤδ8}} 6 οὔ 86 ἴο {π6 Οοβροῖ (δ6 1 80, 1 887 
ὯΟ 1Ώ0Γ6), ΝΟΥ ΪΥ δῇ 1 8Π.4}} οἰϊυ86 1 866 δῃηά Κηονν 
ῃοί.᾽ δοἢ]θαυβ. οοιηρᾶγοβ 900. 84, 26. γνωρίδων αὐτῶν 
τὰ ἔργα" ΜὮΏΘΓα {πΠ6 Ψα]ρ. τοηάθγβ, ““ ον δογὰπι 
ορογϑ.᾽ Ριον. 8, 6. Μᾶγο. Απὶ. 4,490. Απῃά ὕψει. 
σοηρᾶγεβ Οὐυτίυ8β 9, 6. ““ΜΙΠΙ τηδχίπ)8 ἰΔὈοτιιηι 
δίαιι6 ορουθτῃ τ θογὰπ ἔγαοίῃ8 Θδβί, 51 ΟΙΥΠΊΡ148 ταδίου 
᾿ππλογίδ 8} ΘΟ ΒΔΟΓΘΙΌΣ, ᾳιδηἀοσιηαιι6 Θχοθββογι 
νι8.᾽ 

28, συνέχομαι γὰρ ἐκ τῶν δύο. Ἡρτα {6 Αροβιῖθ 
ἔυγίθοῦ ἀθνοίορθβ [18 πηθδηϊηρ. Τῇ 86η86 18: “1 
8ῖη ἢ6]α 1ἢ βύβρθηβε θεΐψεθη ὸ Ορροδίίθ σᾶγθβ δηά 
ἴνο 6ν1}8, Δρβθῆςβ ἔγοιῃ (ἢ γιβῦ δῃη δῦβθησθ ἴγοπι ἴΠ 6 
ΟΠυγοἢο5." ΣΣυνέχεσθαι 581]160}Η68 ῬΓΟΡΟΙΥ ἰο Ὀ6 
ἐοηιπιθά ἐπ, Ὀυΐϊ 18 οἴἴδη (48 ἢ6Γ6) υδεα ἢριτγαίνε)ν. 
15 ῥγορθῦ βγηίΐίαχ 18 ψιῃ δὴ ἐν. Βιΐ 1{ Βοιηθί Π|68 
ΟΆΓΓΙΘ8 8η ἐκ (ἰογ διὰ); 88. ἤθτθ, δηὰ ἴῃ (54]. 9, 16. 
Ποάάν. τἴ8Κ68 11 ἴο "6 ἃ Ὠδιυι1ς 8] 81]π|81 0, ΠδΠΊΟΪυ, ἴο 
ἃ 8Π1Ρ βἰδιοηθά δῖ ἃ ρᾶγίίσυϊαγ ρίδοθ, δῃά γἱάϊηρ δὲ 
ΔΏΘΠΟΓ, δηὰ δἱ [ἢ6 8816 {1π|6 [ἰκοὶγ ἴο Ὀ6 ἰογοθά ἴο 
568 Ὀγ (6 νϊ]οίδησα οὗ {86 ψΙηα8; ψῃϊοῃ (86 2445) 
ΡτΓοβϑθηίβ 08 ψ] ἢ 8 ᾿Ιν ΘΙ γ γοργθδθηίδίίοη οὗ (6 Αροϑβ- 
{08 αἰἰδομιηθηΐ ἴο ἢ15 βιἰυδίίοη 1 {πῃ6 (ΟΠ γί βείδη 
Ομυτγοῇ, δηἀ [ῃ6 νοποιηθηςθ οὗ ἢ18 ἀθϑὶγα ἔο δὲ πη- 
δοωμπά ; (ἴον 80 ἢ6 ΓΟπάειβ ἀναλῦσαι). 

Τῶν 56 η1ῆθ8, ἐδθ ἴνο ἰοϊονίηρ. 7 ὴν ἐπιθυμίαν 
ἔχων εἰς ἀναλῦσαι, καὶ σὺν Χριστῷ εἶναι, Βανίηρ (ῃ6 ἀ6- 
Β|Γ6 ἴο ἀεοραγί (ἔγουι [5 116) δηὰ 6 ψ ἢ ΓΟ γίβι." 
᾿Αναλύω ΡΓΙΏΊΔΓΙΥ 5|ρη1Η68 ἴο ἔοοδε, ἀμ 15 ἃ παιιίϊςαὶ 
(ΘγΩ, ἀσποίϊηρ' ἴο ἔοο86 οαδίθ, '. 6. το ἀδραγί. Τπουρῆ 
1 οἴδθη βρῃ1ῆθβ, ἰἢ ἃ ρθῃοαὶ ΨΑΥ, ἴο ἀοραγέ, δῃά 
ἸΏΔΥ ΨΘΙῪ ΜῈ6}} Ὀ6 ΔρΡΙϊ6α, Κ6 ΠΏΔΥ ΟΥΠΟΓ νϑυῦ8 6χ- 
ΡΓΘϑϑῖνα οἵ ἀθραγ ένα, ὈοΓἢ ἴῃ ατϑοῖς δηά 1, δίῃ, δπά 
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Ἰηιδρα 81] ἰδηριιᾶροβ, ἰο ἀδραγίυγο Ὁ ἀθαίδ, Ἡδεϊΐη- 
ΓΙΟἢ 5 σΟΙΏΡΑΓΘΟΒ ἴ(ἢ6 ΕΟ Ππισαὶ ρἤγαβα αἰ δδοίυξ οα ἤοο 
πιμπάο; δηὰ (ἰς. ἀθ αἰνίηῖ. 1... 1. Θυυτ δΔηϊπλυ8 ΟΧ 
ΘΟΥΡΟΓΘ ΘΧοθββοῦ, τὰπὶ ἀδιησπ) γράϊ., ΨΟΓΥ ΠΊΔΠΥ 
οἵδ. ρδγα 6] ρᾶβ8ᾶρθδβ ἃγθ δά ἀιιοϑα ὈΥ {Π6 Θαγὶν π|ο- 
ἄθγῃ (ομηπηοηίδίοτβ (866 (ΤΣ. δδοῦῖ δηὰ ΡοἹϑ β 
ΘΥΠ0Ρ.), 8η4 ΠΊΔΏΥ, 848 1 βῃοι !} ἀ βθθπ), βυρογῆαπουβ 
1ΠΠπι8{Γδ[10Π8 οὗὨ 6 τηοίρῆογ. ΕΤοπὶ {Π6 δη( ἢ ϊς4] 
ΡίγΆ86 ἐπιμένειν ἐν τῇ σαρκὶ 1ἴ 58ῃοι! ἃ Δρρθᾶγ, {Π4| ἐκ 
τῆς σαρκὸς τηιι8ῖ ἤαΓ6 6 Β0ΡΡΙΙαἀ. Τα ἔγυ(ῇ ἰ5, (Παΐ 
τη6 ψογάβϑ ἐν τῇ σαρκὶ ψεγ6 Δα ἰ6α ὈΥ ψΑΥ οὗ Ἔχρ]δίη- 
ἴῃς (Π6 ἔογηθγ ρίγαθβθ. (Ομ ραγα 2 (ον. ὅ, ! ὅς Φ. 

Οη {Πα βθηῃ{πηεηΐ οὔ {Π6 ρῥγϑίϑγθησθ οὐ ἀθαίϊ ονδγ 
16, νΥείβίοιη δά άἀιιοθ8 δὴν (δββῖςβ] οἰ(δ]0η8. 

28, πολλῴ γὰρ μᾶλλον κρεῖσσον. ΑἋ οοιηπιοη ρΪ6- 
οὔδδῖῃ (Ηδιηγ ἢ 8 Ορ86γν65), ἰηἰοηἀρά ἴο ἰηογοδαβα (ἢ 6 
ἔογοο οὗ {πΠ6 σοιηρᾶγαίῖνο ; ἃ8 Μαγκ 7, 86. 4 (ον. 7, 
18. (ψ] ΘΓ 866 {{|6 ἢοΐθ8.)}0 ΝΟοΓΊ 18 1 υπκηοόνη ἴῃ (ἢ 8 
Οἰαδεὶοαί ντιῖοῖθ. 866 είβ. ΤΏΘ γρᾶβοῃ ΨΠΥ (Π6 
Αροβί]α ἐπουρῇξ 31 ργθίδγα]8 18 ορνίουϑ. ἴ δίβ. ἢ88 
στα [Π6 [Ὁ] ον ηρ 4016 δπποίδίοη : “ ἼΓ8 ἰθρογα 
ἀἸἰβίϊηρσυϊς Αροβίοϊβ, ὑδηιρυβ ἢπ}18 νἱΐδθ, ΓΘ ΠΡ 8 
τηογία δῇ γϑϑιιγγθοίοηθῃ, οἵ ἰθηρυ8 ροϑὲ Γθβυγγθο- 
(ἰοηθ. δϑαοιηάυπι ργϑϑίδίς ργῖπιο ; (ογίϊ πὶ Δυῖθτη 
αὐγοαιθ. Νοαὰθ 6ηϊπΔ 401 6Χχ Ποβρί[ο 8ο]νῖῖ, υἱ ἴῃ 
Ραίγίδιη τοάθδΐ, 60 1080 βἰδίη πηοιηρηΐο, αὰο ροάδιη 
6Χ Βοβρ!πἴο οβογί, ἰὴ ραίγδιῃ γθα : β6α Μ6 Ὁ δ᾽ αυιοά 
οι θη ἀυπὶ ΡΓ8 68ί. Εγροὸ τηογίθῃ ργϑορίανιξ 
Ῥαυΐυβ, υἱ ΠΡ ΟΓΑγοίΣ δ Π}0}8 ν] 185 Το] 68.1|5.; αυοά 
εἰ ΡῥΙαγίπιη ἔδοθγαηΐ Τλοϊαηΐα8 : Πομ νογο φυοά οτγα- 
ἀογοί, τηογίποβ οἰζ 8 δα (ειβίι ἢ ῬΌυν ΙΓ αυὰπι 
νίνοβ. 1 ΤΠ 685. 4. 14---1}7. δ, 10. Ψ4υἀ. 14,10 ἃ 11.᾽ 

Ου (δα ροννοεγία! οσοηβεηηδίίοη ἢ οἢ {Π|18 ραββαρα 
αἴἴογάϑβ ἴο {6 ἀοοίσϊπα οὗ δῇ [1ηἰογιηθαίϊαίθ βίαδία )6- 
ἔνθθῃ ἀθδῖῃ δηα {{|6 γθϑυγγθοίοη 866 (ἢ6 8016 ηοί68 
οὐ θυ δηὰ δΙδάβ. 

24., ἀραγκαιότερον, 561]. ἐστι. ἴ,ΟΟΒΠ6Γ ΘΧΡΙΔΙῊ8 [ἢ]8 
“αδίαέ. Απὰ [δ οἴἴ68 88 ΘΧΔΙΏΡΪ68 βενοσαὶ ρα ββαρ᾽68 

οὐ ῬΏΠο; 88 ἀ6 Μυβιοᾶ 17 Ρ. οἱ ἄνθρωποι---ἀναγαιοτά- 
τὴν καὶ ὠφελιμωτάτην τέχνην τῷ βίῳ παρέδοσαν. 1 αὐὰ 
Αροϊίοῃ, Ερίβί. δδ. οὐχ οἷος τε ἐγενόμην πλείονα γράψαι, 
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καὶ οὐδὲ εἶχον ἀναγκαιότερα τούτων. ὝΊ25 ΞΙρη  ΠΟΔΈΓΟΙ, 
ἴΌΟ, 15 ὙΖΑΘῚ τὰ Ἐπυςγά.; δὰ ἢ νη πα Β0 δ 
οἶον σρροιυπεν Οὐ ΙΗ υϑέγα πρ, ἴπῸ πδιογα οἱ 1. 
Οὖυτ νεγβίοη πεεζεϊ ΝΕΤῪ ΘΟΓΓΘΟΙΪΥ ΓΟΡΓΟΒΘΏ 5 (ἢ 
ΒΈΠ86, ΨὨΟΝ 15 μὲ Ἠϊιβιταίεὰ γ Βοηροὶ {δ : 
“Ἀππίαι 8 τ] οϑὶ ψ θ]5 ἰπβοῦνιγα, αυὰπὶ ΤΟ Ὸ 
ἔγῸ οἴ. ΟΟΘἸαπὶ τ] ποη ἄδοσίί. Απᾶ [ἰ 15 
Ὀγιοῆγ, θυΐϊ ΔΌΥ, Ἔχρτγοββεά ὃὈγ Τῆδοδοτζεί {Πι|5 : Καὶ 
τῆς ϑώης ἐπιθυμίαν ἔχω διὰ τὸ συμφέρειν ὑμῖν" καὶ 
τοῦ θανάτου, διὰ τὸ συνεῖναι τῷ Χριστῷ" δύσκριτον ουν 
ἔχω τὴν αἵρεδιν, ἐπειδὴ καὶ τῆς ϑωῆς οἶδα κέρδος, καὶ τῆς 
ἐντεῦθεν ἀπαλλαγῆς τὴν ἄῤῥητον ἥδονήν. 

ἮΝ οἴβ. σοι ῬᾶΓ68 ϑθηθοβ, Ἐρισϑί. 104, ΒοηοΟ ΥἹἱῖὸ νἱ- 
γοηάυτῃ 68ῖ, ποῆ ταδηνήπι ναί, 5864 ἀυδηδι ὉρΡοΤ- 
61.--Ἰρ ΘΏ[15 ΔηΪΠι Θϑῖ, δἰ δηα Δι 558 δὰ ὙΠ Δ Γο- 
νΟΓ]. 

45. καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἷδα ὅτι μενῶ καὶ συμπαρα- 
μενώ πᾶσιν ὑμῖν. ὍΜοϑὶ (οπιπιοηίδίοτϑ, πο ἀρ οὐΣ 
ἘΠΡΊ 58 ΤΥ βίο ἀπ Ἐοβαπη)., 101 τοῦτο ΨΤῸΝ 
πεποιθῶς. ΟἸΠοῖΒ σοπηδοί 1 ΜΉ οἶδα, Ἰη (ἢ18 5668: 
“ἰθαΐηρ; Ρετϑιιδάθα {πα 11 18 ΨΈΓΥ ὩΘΘΟᾺ [ῸΓ γοὺ 
(Π4ι 1 9σπουϊά Ἴνα α ψὮϊδ ἴῃ τη6 Ροᾶν.; ὙΨΠΙςῆ 
Β66ΠΊ8 {6 τήοΓδ Ὠδίυγαϊ! σοπϑίγυσοη, δηᾶ 18 5ὺρ- 
Ῥογίοα ὃγ Ἐ88 δυςπον οί οὗ ἴπ Ὅτοοῖκ (οτπηδῆ- 
ἰαίοθγβ, 8Πἃ ΤὨΔΏΥ Του  ὍΠ68. Βαϊ τἢ6΄ 8686 ἰ8 Τ28 
88Π|6 Οἡ ΕἰἴΠΟΡ τηοα6 : ἴογ ῇ τ Ἰαίίογ 6 δδορίε, 
{6 Τηι181 αἱ τοῦτο αδαια κατὰ, ““ οἡ {π8ι δοςοθηῖ." 
ὙΠΘΟΡὮΥ]. ρϑγαρἤγαβοβ 1η08: Ἔπειδῆ ἀναγκαῖόν ἐστι 
τὸ ἐπιμένειν τῇ σαρκὶ, πεποιθότως καὶ ἀδιστ ς υἷδα 
ὅτι μενῶ. Ἠεἰητίοἢ5 οὔϑογνοβ, (δαὶ ψὸ τοσβὲ Ὡοΐ 
»γέεδβ ΟἹ ἴδ 5: ηἱποδίοη ΟΥ̓ οἷδα ({Ὸγ 10 ΡΡΘΆΓ5 ἔγοπὶ 
νοῦ. 27. δῃὰ 4, 17, {πὶ τπ6 ΑΡοκέῖα '᾿γ858 ποί νῆσος 
ἄουδι ἀπὰ ἢοδὶα!οη),Ἐ θὰ ἰ4Κα ἰΐ γορμίαν ον ἃ 5 
ϑ σὨ γίηρ 8 σοσᾶ ᾿ουταρθ, δηὰ ἔσῃ σοπάσηςε δαὶ 
Βα 'ψοια μ6 πεν ὉγΥ θλινῖπο Ῥχονιάθηςε, ἴο ΤῈ- 
τηδΐη δηά (]Η] ἢἷ8. ἱπηροτίδης ΑοΒΕΟΗΌΔΙ οἰῆςοσ, ( 
Οοᾶ 5Πουϊ ταῖβα ὉΡ΄δηοἵ ΠΕΣ ἴῸ βΡΡΙν 5 9Ἶαος. ὅο 
480 5᾽δάϑ. 
ὝΠΕ Ὀχργόβϑο μενώ καὶ συμπαραμενῶ 183 ἃ ΒίτοΠςΣ 

Ἐ βϑόο ηἷ μὰ τΠὴϑ δ Βοκ ἃ ἠξοοί γόψοξμιξοη. 
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᾿Ὅδο, πγαϊσαϊϊησ, ποΐ οσσπυπκῶσὸ πη Εἰ, Ὀυϊ σδοδ- 
ΒΙΟἢ8] δηουπιθοὶ οἵ {Π6ῚΓ ΒΟΟΙΕΙΥ ; ἃ θαυ Ὁ] ἐγαϊί 
οὗ τς ονογῆἤονίηρ Κιπάηοββ οὐ ἢ6 ΑΡοϑί]θ᾽ 5 βϑατγί. 

45. εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν, καὶ χάραν τῆς πίστεως, 
“« (ογ γοιγ ᾿ργονοιθηΐ 1 [6 (Δ 1} (απὰ το] ρίοα οὗ 

᾿ 468805), δηὰ γοιι σοπηέογί {ΠΟ ΓΘ Όπι. 
ο 96. να τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύη ἐν Χ. ἴ. ἐν, ΤἬεϑε 
ἜΟΓΩΒ 8.6 ββοθρίία οἵ τοῦ Δ ὍΘ πρϑϑηίηρ'. 
Βυΐῖ (8 δ68( ἐουπά δα ὉρΡΊΠΊΟῊ 18, (Πδὲ καύχημα δ᾽ πρὶν 
Βίρη!]ῆθβ 20ν. γογοϊοὶπρ (85 10 18 τοπάοσεε ὍΥ οἷς 
ἘΠ ΟΙ5ἢ ὙΤγδηβίαῖοσβ), δυέδαέϊοη. 6 8686, τῃθῆ, 
15: “{Πδ΄ γουγ Θχιυ !δίϊοη οἢ δοςουηΐ οὗ ΟἸτιϑέ, δά 
ἐς βυσοθ88 οὗ δῖ8 ἀοοίγπα Δ 6 Ἰησγθαδρα ὈΥ τΩ6.᾿ 
Διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς, “Ὅν τὴῦ (Βα[8) 
ΣοίΏΓη Ἀρδῖη [0 γοι." “ΕῸΣ (48 Ποβθηπι. ρϑῖα- 
ΡὮΓα865) ἔγοτῃ ἔπ 6 βαΐδ γοίυση οἵ γουγ Ὀο]σνοα ὕθδοῦοῦ 
γοῦ Μ1}] Κπονν {πα ΟἸτθ( νου γου.ἢ 

“7. μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ πολιτεύεσ'- 
θε. Ου {86 δρονβ ραββᾶρθ, 850 ἢποὶν ὑϑργοθθηϊηρ 
δὲβ ΤΥ νον δηά ὝΒΡΕΙ δΔηά ἐλοῖν' ρ] οτίουβ (τ 5118 
Ρτοβρθοῖβ, (π6 Αροϑβίΐβ 8.1 πὰ} οηρσταῖβ δὴ δαπησηΐ- 
το ψ οι, ἔσο [Π6 τ} ἡὴν οὗ πυπιαη «δίαγθ, οδΏ 
ἬΘΨΟΙ Ὀ6 ὉΠΒΘΑΒΟΏΏΡΙΘ, δηἋ 18 ΠΕΥΤἔ ᾿πἰτοάποσα τροσὲ 
ΣΡ γοϑϑίνου : “ΟἿΪΥ ᾿ἷνα διμὶ ασέ νου οὗ [86 
Οο8ρΡ6] οἵ ΟἸμγιϑι, ἕο. Οἡ 1818 δθηβδ οὗ πολιτεύεσθαι 
866 {Π6 ποί68 οἡ Αοῖβ 28,1. Βηὰ ΡΠ]. 8, 20ό. ΤῊ 
ΕἸ Πρ 168] πι86 οἵ μόνον (οη ὙνΠὶσῇ 586 ἐἢ ποῖα σῃ 6]. 
ῷ, 10.) 15 νδῇίοι ΒΥ δχρίαϊποά ὃν (Οὐομιπηρηίΐδίομβ. 
Ῥϑεθαρδ ἰδ :5ἰπ|ρ] 680 σου Γ56 18 {Βδι οἵ {Π8 δῃης θη, 
“1 οηἷγν 8581 (18 οἵ γοιυ. 
. 97. ἵνα εἴτε ἐλθὼν, ο. ἼΠῚ5 δοηίθῃσα 15 61Π1ΡΈ108], 
ΔῃΔ τῶν δ6 {δ8 ΘΧΡΓΟΒΒΘα: ““8ὸ {πὶ ψῃϑίποτ 
οοαχίηρ δῇηά βϑοίηρ νοι, 1 ἸΏΔΥ 866; ΟΥ βεϊηρ' αὐσεηΐ 
ἔτοιῃ γοὰ αϑὰ ποατηρ οὗ χοῦ, ἴ ΙΏΔΥ ἤδὰσ {παί γα 
οὑδηάᾶ [π8|, ἄς. Τῇ 8110 5818 ψῶ5 δὐ]ορ δα, ἴο ἀνοϊά 
{πὸ ἱαυϊοϊοργ. ΑἹ τὰ περὶ ὁμῶν τησδῖ θ6 υηἀθηβίοοά 
χράγμανα. ᾿ΑΒαὰ ἐπ 0ὋὙ1}} ποῖ 8: πιδοθβθασυ ἴο 8 Ἐ8 
τὰ ἴογ ταῦτα ; 86 Νο βοπια Οστηπισπίδίουτβ. [ἐ ομρλὲ 
ποῖ ἰονανα Ὀθθἢ βυρροβοῦ {μπαὶ (6 εἴθε πάρον, εἴνε 
ὠπῶν, τῃ8 Ἀροϑεῖθ Ἔχρέοϑβοβ ὠπεεγέαίπένψ οὐ ποξηϊηρ 
ἴο ἰῇε. Τηδ ψοΓά8 ΠΊΘΓΟΙΥ ἀγο8η, ΜὨΘΙΠΟΓ ἢ6 ΨΘΓΘ 
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τοϑϑηΐ ΟΥ δρϑοηὶ ἴτοτμῃ ποπι. (ὅθ6 Τδοοάοτγοῖ δπὰ 
μθορἢν].) ΕῸΓ πα πανϑὺ ἱπάϊοδίθβ ΔΏΥ {6 δῖ 

Μοῦ ἢ6 Βῃουϊα θα ῥγδβθηί. 
27. στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι. Α ἤρυγαίϊνα ἀ6βογρ- 

ἰοη οὗ σοποοῖδ. ΕῸΣ πνεῦμα ἤοΓΘ 5]5η1ΗΕ68 περ, 
λοαγέ, ἕο. 80 ὙΤΏΘΟΡΒΣΙ. : οὕτω γὰρ καὶ ἐν μιᾷ ψυχὴ 
ἵστανταί τινες ὁμονοοῦντες καὶ ὑμοψυχοῦντες, δηλανότι 
ὅταν καὶ ἐν πνεῦμα ἔχωσι. 1 ποι!ϊὰ σομρᾶγα Ηδτγο- 
ἄϊδη 8,,5, 1δ. ὅτι ᾿Ιταλίᾳ πᾶσα συμπεπνεύκοι μίᾳ γνώμῃ 
καὶ ψυχὴ κι τ. λ. Αοἰϑ 4, 82. τοῦ δὲ πλήθους ----ἣν υἱ καρ- 
δία καί ἡ ψυχὴ μία, ὮΘΓΕ ΓΟΟΒΠ6Γ οἰΐα5 ΡΟ : γνώμη 
καὶ ψυχὴ μίᾳ. 
Τα ψογαὰβ [Ὁ] οί ἔγίμογ υπέο]α (Π6 ΑΡροϑβιε}ς 5 

τησδηΐηρ, δη τηδῖζο {Π6 86η586 ΠΊΟΓΕ ἀοἤηϊ![6. [Ι͂ἢ {Π6 
ἱπιογργοίδίίοη οὗ ἤθη), ΠΟ νῸσ, {ΘΓ 18 πὸ {Π{||6 
ἀἰνογβυ δηοηρ (ομμηπιοηίδίοιβ. ἀὐτοίῖ. δχρίδιῃβ: 
“ ρργίδη(θβ αυ88ὲ δοΐο ΔρΏ] 6 σΟηΐΓᾺ Ποβίθβ Ενδη- 
ροῖ.᾽ Βοβθηιη.: ““ υηδηϊηΐ σοηβθηϑὰ Οογίδηςαθβ 
Ρτγὸ υἱ]ττ8ῖ6 Ἐνδηρο}11." ΟἸἾΠ6ΓΒ γοπάδγ τῇ πίστει τ. 
ε. ““ΌΥ πιοδῃ8 οὗ {μ6 (ἢ οὐ {πΠ6 ΟΛο8ρε},᾽ 1. 6. 
ραϊηβί δάνουβαγίθϑ. [1.866 ἢοΐ ἤον αἰἴθοῦ (Π6 ἢγϑβί 
ΟΥ 186 {πιγὰ ᾿πίογργοίδι θη οδη θ6 δαπη θά. ὍΤΠΘ 
δεοοη βθοῖη8 ἴο ἀἄδβογσνα {6 ργοίδγθηςθ. ΤὍῇα συναῦ- 
λοῦντες ΒΥ 8:0 η1Η68 μηαηϊπιοιιδ οοηδοπέ, χμαδὶ Κασέο 
αρηιῖηθ. 1.866 ποῖ ον (6 ψογάβ οδῃ ΡῈ Ὀδιίεγ γθη- 
ἀδγϑά {μδῃ 1η οὖσ (οιμηοη Ν ογβίοη. ΤὭΘορἢγ]. νοὶ] 
Ῥαγαρἤγαβαβ ἴπ.8 : συμπαραλαμβάνοντες ἀλλήλους ἐν τῇ 
ὑπὲρ τῆς πίστεως ἀθλήσε. Απὰ Τεοάοτεοῖ : ἡ ἐν τοῖς 
θείοις ὁμόνοια καὶ ὁ κοινὸς ὑμῶν ὑπὲρ ἀληθείας ἀγὼν. 
« ΝοΥ σοῃίαβίίηρ᾽ ἔογ [Π6 ννεϊέαγε οἵ (Π6 (σοβϑρ6ὶ (ο"- 
βοῖνοβ Ηοίηγιο 8) Πρ]16 4 ἃ γεβοϊαϊα δηα σουγᾶρθουϑ 
ν᾿ ηἀϊοδίίοη οὗὨ [8 ἀοοίΓΙη68 ἀραϊηϑὲ ΗἨθδίῃθη δάνογβα- 
τίο8, δΔη4 ἃ βίοδαν Δάῃδγθῃςθ ἴο ἔ{, ἰὴ βρί(6 οἵ 4}} ἰδ ρ- 
ἰαἰϊοη8 ἰο ἔογβαϊαε 11. Βυῖ ἰπθῦα 88 αποΐδευ' ΨΆΥ 
ἴῃ ψ ῃῖς ἢ 1{ ννᾶ8 Ἰηου θης οἡ (ἤθη ἴο ὉΠΔΗΪΠΟΙΒΙΥ 
οοη ἤΠὶοέ ἴον ἴῃ Οοβροὶ, δῃὰ ἔαγῖ μοῦ τ, πϑιίηθῖυ, ὈΥ͂ 
ΖΘ8] ἴῃ ἰΐ8 ργοραρϑίοη, δηα σᾶγα ἔο τοαΐΐ ευογἐδῳε οὗ 
ἐξ. ΤὭδι {18 56η86 15 ἤογο ἐμοίμαρα, 5668 οἶθδγ 
ἔτοπι 4, 8. αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ συνήθλησαν μοι.. 

48. καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων. 
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Τῆ6 Αροϑβέῖα πϑογὰ δάνογίβ ἴο {παὶ ραγί οὔ {Π6 συνάθ- 
λησις ΨΏΙΟΘΙ σοηδίβίοα ἴῃ τηδὶ ἰδ ηΐηρ 1Π6 ἢ ψ ἢ 
ςοηϑίδηου. Μὴ πτυρόμενοι, ““ ηοΐ ἰγδαἴηρ' 1 ΔΗΥ ἰπίηρ 
(ογγιῆθα ὈΥ γουγ δάνσογβαγιεβ8." Τῇῃδ ἴθι ΤΏΔῪ δ6 
Σοηάεγοά, Ὀγ οὐγ οἱ ραγιςοίρία, αὐεαγ᾽ ἃ (58311}1 1ῃ ([Π6 
τη ου [}8 οὗ (ἢ6 νυΐρσαν), ψδηςο {Π6 δά]δοίνα αὐγαϊά, 
Ττύρω 5ἰρηῆ68 (0 δεαγξ, δηά (88 1η6 (οιητηρηϊδίογϑβ 
880.) 18 ὈΙΟΡΕΓΪν υ8οα οἵ δῃϊπ)αΐβ :Ἐ δυΐ 10 15 ποῖ υη- 
Ττοαυθηί ν υβοὰ οὗ λιώπαπ δεοίηρθ. [Ιτ 18 οὗ πηογα 
ΟΟηΒΘηΠΘη06, ΠΟΥΜΕνΘΙ, ἴο ΓΘ ΔΚ ἐπαΐ {}18 βίγοηρ 
[δγπὶ βῇῆονβ [ἰἢδί (Π6 ῬΠΠΠρΡΡΙΔἢ8 ψ γα {Π6η τρ8]]} 
Β0 ΠἼδγιηρ ἴον ἴῃ 6 (οβροὶ ; ψςἢ (48 Ποάάγ, 5805) 15 
10 Ὀ6 θοΓη6 ἴῃ τη η44, 845 βογνίπρ' (0 Ἔχρ]δίη τη οἢ οὗ 
(ἢς [ὉΠ] ον ίηρ ρᾶτί οὗ {Π6 ἘΡί53{165, 

28, ἥτις αὐτοῖς μὲν ἐστιν ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῖν δὲ 
σωτηρίας. Ἦετεα 6 ἢᾶνᾳ 8 δβοπηον δὶ ΟΌΒΟΙΓΘ 86Π- 
ἴθηοθ, ψΏ1οΪ 15. (ἢπ8 ρϑιδρῃγαβοα ὈῪῚ ὙΠΒΘΟΡΉΥΙ.: 
Ὅνταν γὰρ ἴδωσιν, ὅτι μυρία τεχναϑόμενοι οὐδὲ πτῦραι 
ὑμᾶς δύνανται, οὐ δεῖγμα τοῦτο σαῷες ἔξουσιν, ὅτι τὰ 
μὲν αὐτῶν ἀπολοῦνται, τὰ δὲ ὑμέτερα ἰσχυρὰ, καὶ ἀνά- 
λωτα, καὶ αὐτόθεν ἔχοντα τὴν σωτηρίαν; Απά 50 
(Ὧ6 δομοίίαϑε ἂρ. Μαίἢ., ϑρρ]168 ἐπιχείρησις ΔῖοΓ 
ἥτις, δηὰ Θχρίδιη8 ἐκεινοὺς μὲν ἐπιβουλεύειν ὑμᾶς δὲ 
μὴ θορυβεῖσθαι. 8686 «α'5οὸ Μδοκη. Βοβθπηι. δηά 
ΗεἰηγοἢΒ [Δα ἥτις [Ὁ ὅπερ ΟΥΓ ὅ, τι, Ὀδοδιβ6 ἔνδειξις 
{ο]]ον8 ; τοηάογίηρ : ““ ΥΙοἢ ([οΥΓγ1ηρ) 18, πα 664, 
ἴο [πη ἃ βρη οὗ ἀδσδβίγαςιοη, θα ἴο γου {ἢ}15 (θεἰηρ 
(ογγιῆθά, αἰἤιοίεα, Δηα ρογβθουίοα ὈΥ {Π6Π}}} 15 ἃ ΒΙζἢ 
οἵ διΐαγο βαϊναιίοη." ἠΤὧἐὧἔἊΠδῸ [ὈΓΠΊΟΓ ᾿ηἰαγργοίδίιοη 
ΒΘΘΙΏ8 (0 Ὀ6 {(Π6 πηοϑί ηδίιγαϊ. 

28, καὶ τοῦτο ἀπὸ Θεοῦ, ““δηά {Πα ἴτοη) ΟΟΥ;:; 
4. ἃ. ““δηα οί {πεὶγ ἀδβίγυσίοη δηά γουγ βαϊνδίίοη 
Ψ1} 6 ἴοι Οοὐἀ,᾽ [ἰοβϑητη. γϑηάᾶθγβ: “6 αὐ 11}} 

ἋἜ Αηά 80 Ησοειβίογδυβ. αρ. ῆηερ. Βαϊ Ϊ 8εὲ οὶ ον ἴ( ὁδη ὃ8 
ἀοτνοα ἔγοιῃ πετύω ἀπὰ πέτω. 70 π16 [ἰΐ δρεβ ἴῃπαΐ ᾿ἰἰ 18 8ὴ Οηο- 
τηοΐορ. ᾿ἷκα πτύω, ὅρεο, πὰ Ὦδ8 ὯῸ τηοτζα δἰρηϊβοαϊίοη [πη οὐγ 
Ῥυογίϊο υογὰ δοΐ οὐ δαῦ. [1 ἸΏΘΓΕΙΥ δ᾽ 1668 ἴο πηδΐ ἃ οεγίαϊῃ ποΐβα, 
ΤηΘΔηΐ (0 8,α7Ὲ ΒΏΥ ΔΏΪΏ2Δ] ΟΥἩ Ὠυϊηδη Ὀεΐπρ. Α5 (6 ἔεῦζω ΘΟΠΊο2 
τοι πτύω, 80 (δὶ ἱδ εορηδία 11} πτόω, ἴτοτη  ΘηΟ(Ε πτοὴ. 

ΝΟΙ,. ΥἹΙ]. ῷ 7 
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τδηάδιῃ β6ηςδηΐ, 510] 1Ρ5818 Ῥϑγηϊο οὶ 6586 φοηδἔι}8 γῸ 8 
νοϑίγΓαΠ] 406 Γοϊρσίοηοπι ᾿πίθϑίϑηα!, νο δυΐθη β6ηιὶ- 
δ[18, οοηβίδης, δι ἴῃ ΓΘ] ΙΟη6 νοῦρογα νοῦ 8 1 88- 
Ἰυΐοπ).᾽; 

20. ὅτι ὑμῖν---πάσχειν. ἜΠ6 5οηεπχοηΐ 18 Ὀ]δ!ἢ ; 
δηα ἰη (ῃ6 ῬΠΤΟΡΡΟ ΘΕΥ ΠΟ ΒΡ ΓΘΑΊΓ68 ὩοΟϊηρ᾽ 6Χ- 
οορί ἃ 5βἰιρῆς ἰγαηβροβί(οη [ὉΓ ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη οὐ 
μόνον, ἃς. ᾿Εχαρίσθη, “15 ρσταηίοα ἃ8 ἃ (ἌΝΟΙΓ ΟΥ Δἢ 
Ποπῃουγ." ΤὨΙ5 18 ἀργθοδῦ]α ἰο {ἢ6 ψἤοΪ]6 δηους οὗ 
{ηΠ6 Οοβροῖ. ὅδε ἔοι. ὅ, 8, Αςἰϑ ὅ, 41. Μαῖΐϊ. ὅ, 
12. 78τη681, 2., Δηα σοηβυϊὶ ὙΥ̓ΒΙΡΥ. 

80. τὸν αὐτὸν ἀγῶνα----ἶν ἐμοὶ. ΤΠ (τη Θη βἴογδ 
ΤΟΙ ΔΚ οὐ {{|6 ΔηΔοΟ [ἢ οὴ ἔχοντες ἴος ἔχουσιν (ὑμῖν); 
88 'ῃ 83,19. Τα ὠγώνα 15 {Κα {π6 ἀθλησις δἀνότγιος 
ἴο δἰ ν6γ. 97. ᾿Εν ἐμοὶ Ἀοβοητση. ἰδ κο8 1ῃ (Π6 5686 
“ 46 τη6." [0158 ταῖῃοῦ ἴῸΓ Ὡ, ““ ἴῃ ΠΥ 486. ΤΠε 
ὃν ἴδετε ἰι8Β ἰπουρῇ ἴο ἤδνϑ γϑίδσγθησθ ἴο (6 Βίοσυ γϑ- 
Ἰαϊοα αἱ Αοίϑ 16, 19 8644., δῃὰ 1 ΤΠο688. 9, 9,:; δηά 
(6 νῦν ἀκούετε [0 Βίρην, ““ Ποδγ, ἐπ ἐλὲδ τῖν Ἐρὶδίζε, 
ΟΥ ἔγτοπι οἴποσ 1η[6]]Πρϑῆςθ ;᾽᾽ οὐ (1 νου] 444) ἔγοιι 
δοίλ. 

Ποίαν. ἀο68 ποΐ σοηῆπα {{|15 ἴο ἢϊ8 σοῃῆϊοίβ τ τῇ 
ΦυάαΐΖοιθ, ρυΐ ψου]ά οχρίδιπ {πΠ6 ρϑβϑϑᾶρθὸ ὙΠ 
στοδῖον δες 46. 

ΓΗ͂ΑΡ. 11. 

ΨΈΒΒΕ 1. εἴ τις οὖν---οἰκτιρμοὶ. ΤὨ6 οὖν 18 γ5ι0Ή}- 
ἐϊυθ, Πα ψὰ ἢᾶνα ἢο6Ι6 ἃ σοηζηυδίϊοη οὗ (ἢ6 δά τη0- 
πΙ(ΙοῊ στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, ς. ΔΆ 1, 4206. Τα 186 
ἈΑΡοβί!ε οχϊιογίβϑ ἔῆθι ἴο 1] 1 {ΠῸῪ ΒΟρΡΘ ΖῸΓ δὴγ 
οὗ 16 σοηῃϑβοϊαίοη8 οὗἨ (8 τοὶ! ρίοη, οσ 1 πον ᾿ᾶνὲ 
ΒΏΥ ϑδιιοῦ -ἔΠ]Ποὐν ἔδο! ρ 88 ανθὴ Ὡδίυσα 150} 15 δηὰ 
παίυΓΑ] το] ρσίοη ᾿ησοιςδῖθ58. δασῇ βθοηβ ίο 6 {86 
Β6η86, ὙΙΟὮ, ΠΟΥ ΘνΟΓ, 18 αἰ ΓΘΏΕΥ οχρ]ἰποα Ὁγ 
ΒΟΠῚΘ ; 8η4, ἰηἀερά, ἴῃ βΒυς ἢ Κιπά οἵ βοηίθῃςσθβ (6 
Ρδίῃοβ ἰθῃ8 ἴο ᾿πογθᾶβ86 (6 ἀπο] γ. Ηδιη σι ἢ 
ΟὔΌΒοσν 68 {Π8ὲ [6 “ 58ὲὶ 4}8 68. Πά68᾽ 18 8 ἡογπιμία ἀμ- 
δαπάϊ. δοὸ Ψιγρι, η. 1. 607. (εἰϊοα Ὀγ Ὑε.) 
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1)1 ἘΌΪ], 81 αυυ Ρίοβ γοβρεοίδηξ ἡυτϊηᾶ ; δὶ αὐἱὰ τ8- 
αυδηὶ }υ50118 Θ5ΐ, ιχξ Π16Π8 5101 σοηβοῖδ γϑοῖϊ, ργοθιηϊᾶ 
ἀϊρσηᾶ [ογδηΐ. 

Τῆδ παράκλησις 15 ΘΧΡΙΔΙη6α Ὀγ βΒοιηθ οαλογέαξϊοπ. 
Βυΐ {π6 δηίθηῦ δηὰ πιοάρθγσπ (ὐοιηπ)θηίδίοιβ 86 
ἀρτοοα {παΐ 1{ 5,ρη1ῆ68 οοπδοίαἐϊοη, οοπογέ. Απᾷ 
{Π15 βιρῃιβοαίίοη (γῆ ]οἢ 1 ἢᾶνα ἀροόνα δάορίθα) ἱ8β 
ΔΌΪ βυρροτγίοα δηὰ 1]υδίγαίθα ὈγΥ Ηριηγιοἢβ, ψ ῆο0 
ΤΘΙΠΔΓΚΒ: ““ [Π{6]]Πρ]Γ δυΐεδι βοϊδίίαπι, φαοα (ἢ Γ]8- 
{14η84 ΓΟΙΙρο, Ῥδι19 ἰηΐοιργοίθ, ργβϑίδτο ροίογδξ 
ῬΒΠΙΡΡΘηβιθυβ, ἔδσα υἱ Εοη. 15, 4. Τ[α δηξθηίϑ 
Δα πηοδύ πηοάθγῃβ, ἤο νου, δάορί δῃηοίθογ ἰηίογ- 
Ῥτοίαίίοη βοπηθύν ῃδί πλοῖα αἸΠΠοα], Ὀυ: ψ ὨΪςἢ τᾶν 
6 {16 τ 6 οη6. ΤΉΘΥ ΒΌΡΡΙΥ μοι ἀφ᾽ ὑμών, δηά ἰδῖκ6 
ἐστι ἴῃ 16 Β6η86 5 ἐο ὅθ; 1.6. ““1{1}}18 15 ἴο θ6, [ΕἸ 
δῖ ἴο ἴδνθ ὯΥ Ποπλίου! ἴῃ (Ἰγίβι τοϑρθοίϊηρ γοὰ (ἢ 
ψνῃΠοἢ νιον [Ὁ 18 Ψ6]] γθιηδικοὰ Ὀγ ΓΠθοάοσγοί : πα-: 
τοικῆς φιλοστοργίας τὰ ῥήματα). δὸ ΤΠΘΟΡ Υ].,. ψ ΠΟ 
ΡᾶΓαΡὮΓΔ568 ἴἢιι8 : εἰ βούλεσθε παράκλησίν τινα, δοῦναι 
μοι ἐν τοῖς πειρασμοῖς μὸυ" εἴτινα παραμυθίαν, οἵαν ἡ 
ἀγάπη γεννᾷ" εἰ μέλλετε δεῖξαι ὅτι κοινωνίαν τινὰ ἔχετε 
μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πνευματικοῖς καὶ κατὰ Κύριον" εἶ 
σπλαγχνίξεσθε καὶ οἰκτείρετέ με ἐφ᾽ οἷς πάσχω" ταῦτα 
πάντα ἐν τούτω μοι ἀπόδοτε, ἐν τῷ ἀλλήλους ἀγα- 
τᾷν. Απάὰ 80 Τῃμροοάοτγοῖ, (γγβοβίοπι, (Ἐουϊηθ- 
Ὠἶι5, δῃηὰ (6 δΚιίδο Τυιδηϑίδίοσ. ΙΒ 1 ἴΕΓΡΓΘ- 
(Δ[]Οη 18 ϑιρρογίθα Ὀν {π6 ῥγθοβθαάϊηρ νϑῦβθ, δηά 
Β6 68 ἰο 06 [Π6 πηογα ἢδίιΓα] ΟΠ6 : ΠΟΙ σδη 6 [1] ἴο 
δάμηϊγο (ἢ6 Θχαιβϑιῖα ἀ 6] σον στ ἢ16}} [ἢ 6 ΑΡΟΒΕ16 
ἤΘΓΘ ΘΧΡΓΘΒ568 ὨΪΠΊ56}; [ὉΓ (45 ΤΠ ΠΘΟΡὮΥΪ. οΟὐβθγνθβ) 
ἢ6 πηᾶκο65 {ποὶνῦ σοησογά ἢ]5 οἱἵσῆ δοπεϊέ, καὶ ὡς αὐτὸθ 
ἕλέους ἀξιούμενος τίθεται. 

Ι Ἄσδῃηοῖ, ἤΠονανοσ, ἄρῦοο ψιὮ τὴ6 δηξθηΐ (ΟΠ. 
τηοηίδίογβ, μὲ πνευμ. 5:6} 1ΏΕ68 {πΠ6 οΐν ϑριγὶξ διὰ 
118 γίῆβ. Κοινωνία πνεύματος 18 ἃ ῬἤγαΒ6. ἀφηοιηρ; 
σοη]ιποίίοη δηἀ ΠΥ ΟἹ" πιηά, {πΠ6 146) ν6}16 δῃηά 
(ἢ ἰάθη π01186. 10 18 ΜῈ672]] τεηδγκοά, ΌῪ Βοβθηῃι., 
{ῃ81 {Π6 εἰ, ἴῃ Βυσἢ 8 Βοῃΐθῃσθ, 18 ΒίγοπρῚΥ ΔΗ Γιηδ- 
ἔνα; 4.4. “1 (45 1 Κηον) ΟΠ γιϑ 8 σδῃ ληρατῇ 
(π6 Βἰρῃιαβέ σομηξογί ἴο ϑβοὶ οἴἶδογ," 

᾿ 222 
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ῷ, πληρώσατε τὴν ἂν. ἼΠ6 ΑΡοβέῖϊθ πον 
ΒΏΟΝ8 ἐὐδαν εἰ ἢ18 ΠΡ ΆΡΡΟΝΕ ΕΕΝ Π6 ἤοΓΘ 
(4118, ΌῚ ΨΥ οὗ οχρ δηδίίοη, ὑπ {ΕΠ πηθηΐ ΟἹ ἢ15 
Ἶ0Υ) οοπϑδὲδίδ, Ὠδυηοὶγ, ἰῇ τηυίυ8] ρτοοπιθηΐ 48 ἴῸ 
ἀοοίτίηθ δηὰ σοῃοογὰ 1η βοςϊθίγ. Ηρίησιοἢ8 δηά 
ΘΒ 6.8.) ἰη4664, πιαἰηίδίη ἰδὲ τὸ αὐτὸ Φρονοῦντες δηᾶ 
τὸ ἐν φρονοῦντες ΔΓΘ ΒΥΠΟηΥΙΏΟῦ8. Απά 80 ΤἬὭΘΟΡΗΥΙ., 
ΠΟ ΟΧρίδίη8 (Π6πὶ οί οὗ 8οοΐδ] σοποοσά. Αηά 
γγεί5. οἰἰθ8 Ῥοΐυ». ὅ. Ρ. 441. λέγοντες ἐν καὶ ταὐτὸ 
πάντες, καὶ συμπλέκοντες τὰς χεῖρας" δῃηὰ ΑτΙϑι14. ἀδ 
Οοηοοτά. ἘΠοαϊΐον. Ρ. δ69. ἕν καὶ ταὐτὸ φρονοῦντες. 
ΑΞΚ5 ἴο (86 ἰδυϊοίοργ, Ηφιητο ἢ. οὔβοινοβ, ἤθησα γα- 
8] {᾿ηρ, ἴσοι ὙὨΙςἢ 8ϑοιηθ δηάθανουῦ 10 ἔτεα (88 
Αροϑιϊ6, ὈΚΥ τρακίηρ' ἃ ἀἰβεηςτοη Ὀαύψθθη [ἢ6 56η86 
οὗ τπ6 ἰδγπθ, (Πδΐ 15 ποί ίο 6 μοθραθά. Βυΐ Ψα ἃγὲ 
ηοΐ ἴο ὈΓΙΠρ᾽ 1Ώ, ΟΥ̓ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἃ (Δι Οἱ ΟΡῪ ΠΗ ΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ; 
ΠΟΓ ΔΓ 8}} (ἢ6 ἀρραγεηέ ἰαυϊοϊορίο8 οὗ [Π6 ΑΡοϑβ[6 
ΤοαΪ οἕθϑ, θὰϊ γα! Γ ῥγοσθϑά τομὴ ΟἿἿΓ Ἰρηογδηςο οὗ 
{Π6 ϊς6 αἰβογ πη! δίοη8 οὗ (6 ατοοκ Ἰδηριᾶρσο. 1 
σδηποί ὰΐ {πίηκ, ψἢ ατοί., Κγυρκο, Υ 6ε|15, Μι- 
Οἢ86]18, δίογσ, δηά Βοβαπηιῃ., (Πα [Π6 ἔογπλοῦ ἀδηοίαβ 
οοπϑδοπέ ἧῃ ἀοοίγῖπο; δηὰ ἰ(ἢ6 Ϊἰδίίογ, δοοίαΐ σοποογά. 
Τῆδί {Π6 [ὈΓΠΊΘΓ οἶδυ86 ΔΥῪ ΓΟοΐδγ ἴο ἀοοίγηΔ] ἄρτοο- 
Τηθηΐ, Χὸ ἴᾶνα [ἢ6 δυϊῃογγ οὗὨ [ῃ6 νϑγῪ ἰδαγηθά 
Ῥμοίυβ. (ἀρ. (Βευμοη.) ; ποι ρὲ μα ἴα Καβ [6 ἔνο 
οἴδυβ68 ἴῃ {Π6 βΒᾶΠ|6 86η86, πάλιν διπλιάϑει τὸ ὁμοῷρο- 
γεῖν. ΤΏ συμψύχοι 18 Μ6]1] οχρίαϊποα ὈΥ Ῥμοίϊυβ 
ὁμόψυχοι. Ὦγ. ΜίΔαΙοίοη ἈΡΤΘ68 νἱτἢ Οατοί., Ἔχοθρί 
τῆι Πα {π1η}18 τῃ6 ἐν 88 τοΐίδβγθῃοθ ἴο ψῆδί [Ὁ]]ονν8, 
ὨΔΙΠΊΟἷΥ, μηδὲν κατ᾽ ἐριθείαν, ὅτε. ; 4. ἃ. “τηϊηδίηρ τ 6 

. 9η6 {πτης, ποί ἴο,᾽ ἄς. Απά {15 15 (Π6 {81} 5) σοη- 
Πτηθα ὈΥ {ῃ6 [Ὁ] οσίηρ βοηΐθησο πδνίηρ ὯῸ νοτὺ, 
8πα 88 θαϊηρ (Πογοίογα βυοῦ ἃ8 τὺ θὲ τηδάθ (ἢ6 
ΒΌὈ)εοι οὗ 4 γρίδσγθῃοθο.. 1 ψουϊά οὔβεγσνα ἰῃδὲ {86 
τὴν ἀγάπην ἔχοντες 8668 Ιηθ6δΔηΐ (0 γεριίαίο [6 ἀοο- 
{τ η8] σοποογα. - 
, 8, μηδὲν κατὰ ἐρίθειαν ἢ κενοδοξίαν. ῊΪΒ νΟΓ56 ἢδ8 
(1 {Ὠ1ηΚ) τοραγὰ οἢ ον ἰο {Π6 ἔογηοσ οὗ {π6 το 
βογίβ οἵ δργϑοιηθηΐ 1180 τηση!Ποηρα ; δη ρογῃ8ρ9 
Γοίειβ ἰο {6 σέγζ6 δπα υαἱπ- ρίογν βοπηθίϊπηθ8 ρσ6η6- 
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ταίθα Ὀγ {Π6 ροββθββίοη οὗ [π6 ρῆογ ϑριγιίυδὶ ρΊ 8 : 
85 ἴῃ ἰἢ8 οΔ86 οἵ {πΠ6 (ον βδη8 δηά (ἢ (41 (14}8. 
66 δ]. ὅ, 96. (αηὰ (6 ηοΐί6) δη4 1 ον. 12, 18 ὅς 
14. ἴΐ 18 ψ6}} γοιημδγκοα, ὈῪ ΤὭΘοΟρΡΥ]., (Πα ΔΥ͂ΘΓ 
8{Ὑ8 ([ἢ6 ΔΡροΒ[18 τη θη] 008 νδ]η-ἼΟΓΥ, 88 θεϊηρ (ἢ 8 
Ραγϑηΐ οἵ ἰ{. 

Τηδ ΓΟ] οσπρ οἶδιι86 βυρροϑίβ (6 ογῈ ἴοῦ {Π|686 
ἀϊβογάθιβ (8ηἃ δβρβοῖδ!ν [06 ὈΓΪΙΏΔΓΥ οὔθ, τυαΐἷη- 
ξἰονν) ὨΔΙΊΘΙΥ, ἃ Βρ1Γ1 οὗ σὰ ΟἸΠγιβείδη ἢ ΠΉΠγ. 

υὐ (Π6 Αροϑβέ[8 1148, ἰηϑίοδά οὗ ἀὐ]γ ϑη)οϊηίηρ, {18 
ἀν, δὲ (ἢ βᾶπιθ {πὸ ἀεδογὶ δε ᾿ὰ ὉΥ 115 ρΓγΙηςΙρΑ] 
οἰαγδοίογίϑιῖς, ἃ ἀϊδροοδίἐϊου το {Π]}Κ ΟἸΠΘΓΒ ϑΌΡΘΙΣΊΟΓ 
ἴο ΟἸΓΒΟΪν 68; [ῸΓ (45 οὔβογσνοϑ Βοβθημη.) ““ 10 15 (Π6 
Ὠδίυγα οὗ τῃηοάοϑβίν ἴοὸ δἰ ννᾶγ8 {πη} τόσο ΠΙΡΏΪ οὗ 
ΟἴποΓβ [ἤδη οπϑβοὶ ἢ," Γἢ]8 βθϑιῃ8 ἴο μ6 81] (μὲ φορά 
6 αἰζεπαρά ἴο ἰη {15 ρορμίαν αἰἷοσέ, οὐ [6 56η86 οὗὨ 
ψΠΙΟἢ (ΟΟπμπηθηίδίογβ ἤᾶνα 00 τηὰοἷ ᾿τγοββϑά, δηά 
βουρῇῆς π66 6688 ΓΘ ποι η 8 ; 8006 θνθὴ {πιηκίηρ ἴ{ 
ἃ ῬΑΓΔΟΟΧ, ΟΥ ΟΧΥΙΩΟΙΌΏ. 

Τῆδ ἡγουμένοι ΟὨΪΥ ἱπηρογί5, ““ δδοἢ Ὀεΐηρ ἀἰϑροβαά, 
ἃ8 [ᾺΓ 88 ἔλοϊβ δηά δοίιδ] ονϊάθησα ν1}} ρογιϊί Ὠΐπι," 
ὅζο. ; ἃ τῃηοαἀϊβοδίίοη δι0ἢ 88 18 480 γϑαιϊγρα ἴῃ 1] 
(ον. 18, 7., σῆογο 1 18. β81 οἵ οσμαγιίν, (παῖ 11 δ6- 
ἐϊευοέλ αἰΐ ἐδῖπρ5. ΜΥΆΠΌΥ τη Κ8. {Π|18 γοίδγβ, ποῖ ἴο 
λυαρτηοηΐ, θα ἴο ρῥτγδοίίο : 4. 4. “" Βα 88 γεδαγν (ο. 
8.58180 8Δηὴ ἢαὶρ ΟἴΠ6ΓΒ 88 1 γοὺ ψο γα {Π6}Ὁ 8:10] οἴβ 
8η6 [η}6γ1ο0γ8. Βαϊ {18 158 ἰοο μαγβϑῇ δηα βορῇἢ!:βί164], 

4, μὴ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστος σκοπεῖτε. Τῆθ686 ΜΟΙ 
8.6 οἱ {Πδιηβοὶνοβ βοιηονδί ᾿ηΠἀοίογηηδίθ. Ὑοἱ {Π|6 
σοηίοχί, θοίῃ οὗἩ ψβαΐ ργθοθάβθβ δηά “νῇῃδί [Ό]] ον, 
1118 (Π6πὶ ἴο {Π6 βυδ]εοῖ οἵ πιοάοϑβίυ ἀηα ἢ }ΠΠγ. 
Αὐ μὴ τηυβί Ὀ6 βι:ρρ]16ἀ μόνον. δ ΟΓ(5 ΓΘ υ808}}γ. 
ἰηἰοΓργοίθα 88 ᾿πουϊςαϊίηρ 4 ἀἰϑροϑβϑιίοη ἴο ψᾶνα 
Ρτίναϊα ἰηΐογοδὲ ψ ἤθη 0 οἰΔ8ῃ658 ψηἢ {πᾶΐ οἵ ΟΥ̓ 68, 
ΟΓ οὗ τε]ρίοθβ. Αμπά είβ5. δήάιις685 ἃ ρσγοαῖ πὴ θογ 
αἵ ΟΙα581ς8] ραββδχα8ϑ ὀχργοβϑίνα οὗ {Π18 αἰ δίπέθγ θά 
δρὶγὶἑ. Βυΐ 1 δπὶ ἱποϊηθα ἰο {π1ηἶκς, ἢ ΕΒ ΔρΠοϊ, 
Μ|ιςοἢ46115, Κύδυβο, Βοβρη., Καὶΐ, δὰ Ηρίησγίς 5, 
(Πδὲ Βοπηοίῃίπρ ποῦ 6 18 ἰηϊοπἀθά. (ὐοηβιἀθγίηρ [Π6 
κενοδοξίαν οὗ [6 ργαοδάϊηρ νοῖβ6, δηὰ ψἢδὲ 11 ἰπ|- 
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Ρογίβ, [ὩὨθγορρθδγβ ἴο 6 γοίδγθησο ἰο {Π086 5ρέγέζμαΐ 
εἰ 18 δπὰ Ἵπάονπθηΐβ οὗ πη ἴῃ πιο ἢ 8ο0Π16 ΜΕ͵Θ 
ΒΌΡΘΓΙΟΓ ἰο οΟἰἢοῦβ; 8η8 [ὉΓ ψϑδηΐ οὗ δἰἱθηάίϊησ ἰο (Π6 
δπαονιθηίϑ Οὗ οἱ θι5 88 γ6}} ἃ8 ἢ8 οὐπ, δῇ (1ξ 
5668) Ῥ)ὰϑ8 δρί 66 »ιοέϊγὶ διὸ πιοάμίο. Ἡρδηςθ {Πδΐ 
δρΪΓΙ οὗὨἩ υαηὶέψ ἴῃ 5οῃη6, δηα ὀπυν ἴῃ οἴῃοῦβ, Ψ Ὠ]Οἢ 
80 Τῃποἢ ργονδιϊοα δὲ (ογίηιῃ, (ὐαἰαίία, δη, ΠΊΟΓΘ ὉΓ 
1658, ΟΥΘΙῪ ΨὮδΓο, δηα δράϊηϑι νυ ἢ τἢ6 ΔΡοβέ]θ 
τγ88 σΟΠΕΏΠΔΠ]Υ ΓΑΙ βίηρ Ὦ18 νοῖσθ. ὅ66 Βοῃι. 1ὅ, 1.; 
Δ ἸΏΔΗΥ ΟΙΠΘΙ 8588 68. 

ὅ. τοῦτο γὰρ Φρονείσθω ἐν ὑμῖν ὃ καὶ ἐν Χ. Ἰ. 'ΓΘ 
Αροβι]6 ἤθγα [αγίποσ δχοῖϊίθϑ (ἤθη ἰὸ {1}|8 ἀυγ ὉΥ 
{π6 ἜΧχδιηρ]α οὐ (ἢγιϑί. Φρονείσθω, Ἐ᾿οΒθοητη. τα) Γ8, 
15 10 Ὀ6 [ἈΚΚΘ ἱΠΙΡΘΟΓΒΟΏΔΙΪΥ ; 4. ἅ. δοπξίαέμγ. [1 18 
οὐβϑογνοά, ὃγ Ηρίησί 8, {πὶ {Π18 18 ἃ ΒίΓΟηροΥ οχ- 
ΡῬΓΘϑβίοῃ {ῃδη φρονεῖτε, ΜὮὨΠΟἢ 18 ἐοαηα ἴῃ 5δοηθ Μϑ5. 

6. ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ ὑπάρχων, οὐχ ὡρπαγμὸν ἡγήσατο 
τὸ εἶναι ἶσα Θεώ. 

ΤὮΕΓα ἅΓὰ ἔδνν μά 588)65 οὗ τ ἢ ἢ ἴΠ6 56 η86 Π88 Ὀ6ΘΘΏ τοτα ἀἰϑραϊοὰ 
πη 6 ῥτγεβεηΐ; δη (8 θοάγ. οὔβεσνθϑ) ἰΐ 8 ἐβ ρεοῖδ!!}ν ΓΘηιδι - 
ΦΌΪΕ οἡ δοςσοιηῖ οὗ [ῃ6 οοπίγαγῳ Ἐ υ.868 ἴῃαἴ ἢατὰ Ὀδοη τηϑάδ Οὗ ἰΐ ἢ 
π᾿ σοΠίγον ΤΥ γοϊδίϊπρ' τὸ τΠ6 οὶ οὗὨ ΟΌΓ νοῦ ὈΓο58εὰ Πεαρδεοπηεῦ." 
[τ ν»}ΠλῈλὉ6 ΠΕΓΘ ἸῺῪ ραγῖ 88 νγ)ὲ}} ἴο οοηξυϊο ΓΔ]ϑοΠοοα 88 ἴο 5εὶ ἔΌσΒ 
τυζῃ. Βυϊῖ ἴῃ δι Ὀ]εοῖ 18 80 οχίθηβίτε δηά ἱτπηρογίδπί, δηὰ ἴδε δὴ- 
ὨΟϊΑΙΟΤΥ τηρίογ το ἢ 48 Ὀδοη γί οὐ ἰΐ 80 οὐρίουϑ, (παῖ, ἴο 
ἄο )υκίϊςα το ἱΐ, 1 ἀδιυϑηβ ΓΑΙ ΠΟΥ ἃ ρδιηρῆϊεῖ τῇδ ἃ ποῖθ. 1 
80 ,4}}, Ποννενοσ, οηάἀθανουῦ ἴο ἔοόστῃ βιιοἢ ἃ αἰρεβϑὲ οὗ [ἢ 6 τηοβῖ ν8]0- 
ΔΌΪς ἐχϑρεῖςαὶ πιαῖίογ (ἰοροῖπον νυν! τὴ οὐνη ορἰἰοηβ ἰπιεγροθθὰ) 
88 [ὩΔῪ ὃ6 ϑεγνὶ Δ 0 [6 ἰο ἴῃς δἰυάοηῖ, ψὮΟ τηιϑῖ, αἴ ἴῃ δαπης {ἰπ|6, 
ΓοουΣ ἴο [86 οΥρῖμδὶ δυς ποῦ 68, δηὰ δβρθοΐ ἢν Ῥοὶ]ς, ῬοΙ , ἴῃ 
Ῥἰϑδετίδίίοη οὗ Ἡλι Όγ, δηὰ ἴπε ποίεβϑ οὗ Ῥγεῖβ., Μδοκη., Ὁ ὌΥ]εγ, 
δηὰ Μαηί. 

Βαϊ ἴο ργοοεεδά ἴο ἐχδιηΐης (ἢ ὑνογάβ ἐὴ ἀεἴα!!. Ὃς ἐν μορφῇ Θεοῦ 
ὑπάρχων. Ἦετε Ϊ τηυδὶ βγϑὶ ἴδῃ Ὀεΐοκα πὴῪ ὙΟΌΠΡΕΓ χεδάθγβ δ ἐπίε- 
Ῥτγεϊαιίοη νυν ἢ ἢ88 ὕθεὴ ϑυρροτίοα ὈΥ̓͂ Τη8ῺΥ εἰηϊηοηΐ πηοάοτῃ (οι- 

. Σηρηϊδίοῦβ δῃὰ ΤἼροϊορίδηβ, ἃ8 ΤΥ μου,  οΙ , ὕλγρζον, θὰ Μδβοκη. 
1 οδηποὶ ὅο (8 Ὀο (ΕΓ τΠδΔὴ ὉΥ δαλρίογηρ (6 τογά8 οὗ ἤβδοκη.: 
“Α58 (ἢ6 Αροβί]β ἰ58 ϑρεακίηρ οὗ νγῆαι ΟΠ τίβί ννὰ8 Ὀεΐογε ἢς τοοῖς 116 
ἔοτι οὗ ἃ Ὀοηάηηδη, πα ἔοττη οὗ αυά, οὗ νῇῆϊοσϊι Πα ἰ8 5814, ἰῃ σὺ. 7., 
ἴο πᾶνε αἀϊνεϑίδα ὨἰτΏ86 1 νν ἤθη ἢ Ὀεσᾶῖηα τῆδη, οδηηοὶ ὃ6 δὴν ἰπΐηρ 
Ὑνἢ]σἢ Π6 ΡοΒβ68864, ἀυτίηρ; 18 Ἰηοαγηδίΐοη, ΟΥ ἴῃ ᾿ηΐ8 ἀϊναβι θα δἴδίε ; 
ΘΟΠΒΟΠΌΘΉΓΥ, πεὶτ εν Ετ βγη 1158 ορὶ ΐοη, ἴπαΐ (6 ἔογῃη οὗ Οοἧ οοη- 
δἰ εῖϑὰ ΟΥἾΠοβα ϑρδγᾷβ οὗ αἰνίπἰἴγ, Ὁ νυ ΐο ἢ ΟἸτῖδῖ, ἀυτίηρ; Ηἰθ ἰποαῦ- 
βίου, τηΔη; δ ϑἰοὰ 8 σοα- 684 ; ὨΟΓ (Π6 ορἱῃΐοη οὗ ἐν ϑοοϊηΐδηϑ, 

ἘΞ ΤΟ νὨΐον, ἱπάοεά, ἴἤο86 ῬῆΟ ἄθηγ ἔπε ιν ηἰ Υ οὗ οὐὖγ [τὰ ἃτὲ 
οΟΙΏΡΕ] δα ἴο γεϑοσΐ, Οὐ ξῖνθ Ὁρ (Πεὶσγ ὑσὶ ποῖ 68, 



ῬΗῚΓΙΡΡΙΑΝ8, ΟΗΑΡ, 1. 1) 

παῖ ἐΐ οοῃείδίδὰ οἵ (6 ροῖνεῦ οὔ τνοσκίηρ, πχίγδοῖεβ, ἰδ νγν 61}. ζουηάεά. 
Εον ΟἸγίδι ἀἰὰ ποῖ ἀΐνοϑὶ Ἀΐ 861} οἰϊῆοσ οὐ ἴπ6 ομϑ οὐ (ἢ οἰογ, Ὀυΐ 
Ῥοβϑοδδοά Ὀοὶῃ ἀυτσίηρ ἴἢ6 ννῷοϊα τ οὗ ἢ 8 γμυῦ]}ς τϊηϊβίτγ. [Ι͂ἢ 
Δ Κα τωβηηοῦ, ἴπ6 ορἰπίοη οὗ {ποθ το, ὈῪ ἴῃ ἔογῃγ οὔ ἀοἀ, ηάετ- 
δίδῃα {Π6 ἀϊνίηα παίυγο δηὰ ἴῃ6 ρονεγηπιθηῖ οὗ ἴῃς νοιν]ὰ, οδηποῖ 
ὃ6 δἀτηἰἰοὰ ; βίποα ΟΠ γίϑί, τῇδ ἢ6 Ὀδοδξηθ ἐηδη, οουἹά ποὶ ἀϊνεβῖ 
ὨΙΠλ861} οὗ τῆ6 παίυγε οὗ Οοὰ ; δηὰ, νυν γοβρεοῖ ἴο {π6 σξονογητηθηΐ 
οὔ ἴπ6 σου], τνα δγὰ 16, ὃγ ταί (6 Αροκβίϊα [6118 υ8 ἴῃ Ηεῦ. 1, 8.» 
ἴο θα] ονα ἴπδί Πα ἀἰὰ ποῖ ραγὶ Ἔενθὴ νἱτὰ τηαῖ, Ὀαϊΐ, ἸῺ Πὶ8 ἀἰνοδίοα 
βίαϊο, 5111 ὕρ}6}4 411} ἰῃρ8 ὃὉγ (6 ψογὰ οἵ ἢὶ8 ρονγεσ, Ὁ ΠΘΡεΟΓα 
188 ομρἰπίοη οὗ  ΠθῪ δηά οἴ οῖβ βεοῖὴβ βείίογ Τυουπάεα, τ᾽ ῆο Ὀγ {Π6 
ἔοττα οὗ αοἀ υπάὐοτείαπα (ἢ νἱδίυ]ς οἱοιίουβ ρῶς ἴῃ νμοἢ (ῆς 
δεὶϊϊγ ἰδ8 βαϊὰ ἴοὸ ἀνε], Σ Τίηι. 6, 16., δηὰ ὃν νϑοῦ ἢ6 τηδηϊξοδιεα 
ἘΠ 861 το {πὸ Ῥαιγίδυοο οὔ οἱά, Ὠδυϊ. ὅ, 4, 44., νυ ῃἰο ἢ ννα8 σοιη- 
ΣΩΟΘΏΪΝΥ δοοοπηραηϊθαὰ νυν ἃ ηυϊηογουβ γΓοϊληυα οὗ δηρεῖβ, Ῥβδ]τὰ 69, 
17., δΔῃηὰ τὴῆϊοῦ ἰβ ο8]16 ἃ {Π6 εἰπιϊ  ἐμαὸ οἵ ἴπ6 ον, Νυπιῦ. 19, 8., 
ἔλα ,αοο, Ῥβαίι 81, 16, (Ππ ργεηςθ, Εχοὰ. 858, 1ὅ., διὰ {6 δἦαρθ, 
Φομη ὅ, 32. ΤΙϊΐδ ἱη(ογργείαιίοη ἰ8 ϑυρροτίοα ὈΥ ἴδ6 ἴεστη μορφῇ», 
ἤογα υδεὰ, ν᾽ ΐοἢ δ β69 ἃ ρεῦβοπ 8 δβχίθγῃδὶ βῃδρ6, ΟἹ ΔΡΡΘΆΓΔΏΓΘ, 
Βηά οὶ ἷδ πδίυγα, ΟΥΓ δβϑθοῆζςο, Τῆυ8 Μαδῖῖκ 16, 12. Μαίί, 17, 2. 
ΤῊθ ἥότηι ἣἢ6 Πα νυ ἢ ἴΠ6 ΒΔΙΠοΥ Ὀοΐογο {Π6 του] ννᾶβ, Φοη 18, δ. 
ἮδωΡ.1, 8., δηὰ δα νν}}} ἀρρεαγ δρδίῃ στ 1ϊ αἱ ἴῃ 1481 ἀαγ, Μαίι. 
6, 47. 1,Αδι]γ, (Π͵]8 δεηθα οὗ μορφῇ Θεοῦ 8 ΘΟ βγιη6α ὮΥ (δα 5686 
οἵ μορφὴν δούλου, νεῖ. 7., ΨὨϊοἢ ονιάδηιγ ἀοθοῖδθ ἴδ ἀρρεαταποα 
δηα δελαυϊοιν οἵ ἃ Ὀοηθθηδη, οἱ {παὶ ΟἸγὶθὶ τν8 ΓΘ ἢΥ ΔΩΥ ΡΟΓΒΟῺ 5 
Ὀοπάπδῃ ΟΥ̓ βἰανα." 

Ταΐδθ ἰπἰογργείϊδίου, ον τυ ἰοἢ ΜΙ ΓΟΥ͂ νγ88 ἴῃ δοῖὴθ πηθᾶϑυγα ἰῃ- 
ἀεδιεὰ ἰο ἘΠ|6, Εογί. ὅ80γ., ἰ8 Θϑυ (δ ὩΪΥ νΥῪ ἰηροηΐοιβ, δηὰ δὰρο 
φοτίοαἀ ἘΠ ςοὨδίεγ} Ὁ]6 δ ΠΥ ὉγΥ ἐΠπαΐ στοαὶ Ὁοιητηεηίδίου, δηά 
8ΟΏ)6 Οἴου νντὶίεγ8 σεΐειτεα ἴο Ὁγ οἷ. Υοῖ (ῃ6 Ργοοίβ δθεπὶ ἢοΐϊ 
δ οἷ, 86 βδῃουϊὰ ἰβάυοοθ υ8 ἰὼ δρδηάοῃ ἴδ6 ἰηϊογρτγοίδιοη οὗ ἴΠ6 δη- 
τὐεηῖβ δηα δὰ σ]υ τηούθσῃϑ, νυ οἢ ἢδ45 4180 ὈΘΘ πλαὶϊπἰδϊ 6 ὈΥ ΠΊΔΗΥ͂ 
φιηΐπεηϊ (οτημπηδηΐαδίοῦβ ἴῸγ ἴπε 1451 σθηΓΤΥ δηὰ 8 ἢ] ἢ, ἀπ, ἀπηοηρ; 
{86 Γεβί, 86 ρστεδί Βρ. Ρεδσβοῃ, Βι}}}, δηὰ Βυγηεῖ, ΕἸΒΠΟΓ, ἀπ οἴ ο 8 
δρ. ΟΠ, δη γεοθηιγ ϑοῃϊδυβ. απὰ 1ῃ6 νεηθγαῦϊα Βρ. Βυγρεββ, αἰθο 
Βρ. Τοιέηθ, δηὰ Ασομὴρ. Νίδρεο, νν»ῆο ἐχρίδΐῃ μορφὴ, ΌΥ τηθί ΟΠ ΟΙΏΥ, 
{Π6 ὑεγν παέωμγε απὰ ε2επο6, ἰῃ6 φύσις δπὰ οὔσιας. 80 ΜΡ. ΑΙρΥ : 
“« μεΐῃρ; ἰῃ {Π6 ἔογῃ δηὰ πδίιγε οὗ αοά,᾽" 1,6. θεΐηρ; τΈΔ}1γ αοά. Οὗ 
118 δ᾿ ηἰ βοαιΪΟ ΒΟνΘΓ] Θχϑηρ 68 8.6 ργοαιοθὰ Ὁγ ΕἸβηον δηΐ 
ΒΟ 6υ8., 88 Ρ]αἴο (6 δρυῦ. 2, Ρ. 431. (ϑρεακίηρ; οὗ ἀοἀ) κάλλιστος 
καὶ ἄριστος ὧν εἰς τὸ δυνατὸν ἕκαστος αὑτῶν μένει ἀεὶ ἀπλῶς ἐν τῶ 
αὑτοῦ μορφῇ. 1. τὴ ἠοἱ ν᾽] Π]Πἶηρ;, 1 οΘοὐηέοθθ, ἴο ἀδϑεσί οἱγἵ δητίθηί δηά 
ΨΕΘΏΘΓΔΌΪα ρυΐϊάοθ, τνῆο, ἰη ροϊηϊβ τορδγάϊηρ {π6 ἱνιηϊν οὗ οὐ 
δ]εββοὰ ϑανίοιυγ, ἴῃς ΤΥ Υ, ἃς., Υἴ86 ἔτ ἄρον 1Π6 τῃοάογῃ ἰηΐεσ- 
Ῥυείοσα. [ηαθοά, ἔγομι ὑΠθῆοα πᾶνε (ἢ τοὶ Υ ὉΠΘιρΊ ἢ 5 οὗ ΟΥ- 
(Ππούοχυ ἰὴ τηούδγῃ (ἰπ68 ἀδγίνεα {πο ῖῚ πχοϑῖ ρονγοσίι} ἀγίηβ, Ὀυὲ 
ἔτοτη (5 ᾳφυδτγίον, 86 (6 τγοσκ8 οὗ Βρβ8. Ῥϑαγβϑοῃ δηὰ Β}}} νν}}} ργονε. 
866 ἴη6 ῃοῖο8 οὔ Βρβ. Βυγηεῖ, Ῥεάγβοῃ, δηὰ Β0}], αρ. Ὠ Ὁγ]εν δηὰ 
Μαηι. Βρ. Βι}} (48 οἰϊοα ΕΥ͂ Βρ. Βυγρεβ8) βᾶγβ παῖ [18 ρββϑβαᾶσα ἰδ 
Διιηοϑί βυϊβοίεης ἴογ (6 τεξιίατοη οὗὁὨ 41} ἢαγοβίθβϑ σεϑρθοῖϊηρ [6 
ῬοΙβοη οὕ ουῦ γᾷ 7655 ΟἸγῖοί. Δηὴ οὐδοσνδίίοῃ ὙυὨΐοἢ δὰ ὑδεῃ 



γιὼ ΡΗΠΙΡΡΙΑΝΒ, ΓΗΑΡ, 1. 

δείογε τηϑὰθ ὉΥῪ ΟΠγγβ. δηὰ ὙΠοΟρὮΥ]., δηὰ δαροοΐα}}]γ Ῥδοί, καρ. 
Ἐξευμιεη. 80 Β. ὅρα πῶς ἐκ τῶν ὀλίγων τούτων ῥημάτων τοῦ πνεύ- 
ματος, πᾶσαι καταλύονται αἱ αἱρεσεῖς. Αηὰ παῖ (οτητηεηίαδϊογ, ἴῃ 
ςοπ]υποεῖίοη τ ὙΠΕΟΡὮΥ]., οβρεοΐα γ χογίϑ ἢΠἰπηβε] ἴο τοίαῖα δε 
Βεγεδοβ οὗ Αγὶιδ, Μαγοίον, Νέδιςοὶ,, Ῥθοίίπυδ, ϑορῃγτοηΐυδ, Ῥαυΐι, 
ϑαη)οῖ, 58606}}} 8, ΑΡο]]οηδγίυ8, δος. 70 {Ποὶγ νῦν ν᾽ υ80]6 πηδιίος 
Ι οδὴ 4ο 0 ΠΊΟΓΟ (ἢ 81} ΤΕΪΕΤ ΤΩΥ τηογα ἰθαγηθα γοϑάθγ. 
Το ἰπίεγργεϊαϊζίοη οὗ (δ ϑοοϊηΐδηβ, τπορ ϑαρμογίεά ὈΥ ἰδς 

δουΐοη658 οὗ (γε]}., δηὰ [88 ἱεασγηΐδρ οὗ ατγοῖ,, [5 ΟἸεσο, δηὰ Ἐο- 
δοῆτ)., ΝΝ}}} ποὶ Ὀ6ΆΡ ἐχαπ)ἰηδίϊοη, δηὰ ἢδ5 Ὀεεη σοι μ ον τεδπιϊοὰ 
ΒΥ ΓΕΔΗΥ͂ Π]ΟΘΘΓΏ ΟΟΙημηδηϊδίοθ δηὰ ὙΤΠοοϊορίδηθ τγεΐεσγεὰ ἰο ὈῪ 
Ὅν οΙ, Βρ. Βυγηροὶ (85 οἰϊεα Ὀγ Ὠοάάτ,) νν6}} οὔδεγνυεβ, ἱμαὶ ““ἰϊ 1 
εχιίγειη)σὶγ οοἱὰ δηὰ ἰηϑὶ ρα, 88 τῇ ̓ ξ νεσγα 8 ἤὶρῃὙ ἀγριππηεηῖ οὗἉ δῸ- 
1} πὴ γ, τπατ τμουρἢ ΟἸγῖδὲ τνυγουρὶς τΐγϑςο!οθ, νη ΐεῖ ΓΠΘΥ ΘΙΓΘΏΡΈΕΙΥ 
ἘΠ Κ εἰρη βεα Ὀγ τη ρἢ 486 οὗ ὀεὶπῷ ἐπ ἐδ ἔογηι οὗ Θοα, γεῖ Ὦς ἀἰά 
Ὡοῖ δοῖ ΠΡ [ὉΓ ϑυργει Ὠεῖῖγ ἡ" 

ΤΏῈ ὑπάρχων 8 [πουρῇῃῃϊ ΒΥ δοίη (0 ἱπιροτί ργεθχίξίοποε: δὰ 
1,18 18 δα ρρογίοα ΌΥ δυϊάδ8 ἰὴ ν., ψνο ἀουθῖ]685 ἀογινοὰ ἴῃς ομἰηΐον 
ἔγοταῃ δοῦλα δηίϊθηϊ Οομπληθηίδίοσ, Βυῖ ἰΐ 966 Ππ|8 ϑυ!Πεϊεηξς (0 δῦγ- 
Ῥοβδα (πηΐϊ ἢ ννυγι ΠΊΔΥ ἱπηροῦῖ δι ὀείξεὶηρ ἐπ (δς τεαὶ ἔοτιαι οὗ Ουὰ, 
πο υἱξὴ ἀαπαὰ εημαὶ ἐο ἐ᾿6 Βαίδοτ. 

Οὐκ ἁρπαγμὸν ἡγήσατο τὸ εἶναι ἷσα Θεῷ. ΑΘ ἴῃ ἴπα ργεοεάϊησ 
᾿α86 ἷ Ε8Ὁ ΩΟῸ γοββοῇ ἴο δάορὶ ἰδ ἸηἰοτρΓείαιίοη οὗ ἡ) "ἰιῦγ, ἄ., 80 
1 δι 849 [{||6 ἀϊϑροβεα ἴο ἀὁ 80 ἰῇ ἴδ ργεϑεῆῖ. ἢΪ8 εἰϊαϊ'οπϑ ἔγομ 
Ἠε]ϊοάον. 822, 837 δι 390 (ον νεῖ πὸ τγδ8 ἰηἀεθίεοα ἴο ΒοΒ), ἴο 
Ρίονα παῖ ἁρπ. βρη 68 ““ ἃ τη ϊηρ᾽ ἴ0 Ὀ6 ΘΑΓΏ σιν οονειθα," ἀγὲ ποῖ 
ἴο ἰῃ6 ρυγροβθ. ΕῸΓ, 88 βῆ θιβ. οὔβεννεϑ, 86 ννογὰ ἴπεγα ϑσηἶβα8 
“48 (ππρ' τ ΠΙΟΝ ΓΏΔΥ ΘΑΒῚΪγ θ6 οὈίαϊ δά, ἰο οὐὈϊαΐῃ οἷ ἴἤοΓα 19 Ὡ0 
πορὰ εἰπε ῦ οἵ δουη86]} ΟΥ ἰδθουγ; 4. ἀἅ. “4 {πἰηρ ἴο Βα ἴδίβη δἱ ἃ 
δηδίοῃ, ᾿νποησυοῦ νν6 ρ]6δ86 ἴο βηλίοἢ δῖ 11." Α δ η οβύοη νἢϊε δ 
8 ἢαγα αυἱϊΐα ἱπαρροβῖία, Ὑπεγεΐογε ΤΥ ΠἰΓΟΥ 8 ἰηϊεγργοϊδιίοη, “. Ὡς 
ἀϊὰ ποῖ ἑονεῖ ἴο Ἀρρβᾶσζ 88 αοὰ," πιυϑὲ [αἱ] το Δὲ σγσυπά. ΒΟΥ 
ἦθ, ποννενεῦ, στρ ϊ ἴῃ πιδίηἰαϊηΐηρ, (παῖ ἁρπάγμὸν 8 ἔοῦ ἀρπαγμα;: 
7: δἰρηΐῆεβ ἃ γον, Ἀπὰ τηϑίβρΠου ον “8 (μη ἴο Ὀ6 ἱ 
σαι δὶ αἵ, βεϊχζθά, δηὰ ἢε]ὰ ἔδϑι." ὙὩΤῇδ βεῆϑε ἴῃεῃ ἴθ: “" 6 ἐπὶ ἠοὲ 

ΓΥ 5εἾΖθ, δῃηὰ ἰθῃδοϊου ΒΥ ΠΟΙ." 80 Βοθεῆῶ. δηὰ ϑ.ῃϊεἊι5. 
““Ὡρη ουμίἀδ υ8118 65ῖ;" {Π6 Ἰαϊίεγ οὗἩἨ τγῇοπι σοιήραγεβ ψϑηρίη. ὃ 4, 
ὡς φορίον τινὸς ἐφαπκτόμενος., ῬΏΘΓΕ 866 ἴπ6 ᾿Ἰοαγηθὰ υυν. ΤΡ ΐδ 
Ἰηϊογργοϊδιοη, νυ ο ἢ ἰδ 4130 δαορίεα δηα ᾿Π]υδί γαῖα ἔγοτη Ογεροσ. 
ΝαΖ. ὈΥ Βρ. ΜιΙααϊεΐοπ, ἱβ οητίγεὶν σοι βγιθθὰ Ὁγ ἴΠ6 δηιϊεῃίβ, τῆ 
αἰπγοβῖ 4} ἰοοῖς [η6 ψογά ἴῃ παῖ βορῆϑθ, “ΓΓὯ.8, ἔὉΓ ἰῃβίδηοο, ΤἬοο- 
ΡὮΥ]. (ἔγοτα (ἢ γγ8.} 80} δῃηῃοίδἔεθ : Ὅταν τις ἅρπάσῃ τι, φοβεῖται 
ἀποθέσθαι αὑτὸ, ἵνα μὴ ἀπωλέσῃ, ὡς οὐχ αὐτοῦ ὄν" ἠμδὼ δὲ ἔχει τε 
φυσικὸν, εὐχερῶς αὐτοῦ καταφρονεῖ, εἰδὼς ὅτι ἀναπόβλητον αὐτὸ 
ἐγ κἀν δόξῃ ἀποθέσθαι, πάλιν αὑτὸ ἀναλήψεται. Φησὶν οὖν, ὅτι ὁ 

ἴος τοῦ Θεοῦ οὐκ ἐκφοβήθη καταβῆναι τοῦ οἰκείον ἀξιώματος, δε ὃ 
οὐκ εἶχεν ἐξ ἁρπαγῆς τοῦτο, φημὶ δὴ τὸ, τὸ εἶναι ἶσος τῷ Θεῷ καὶ 
Πατρὶ, ἀλλὰ φυσικὸν αὑτοῦ ἀξίῳμα τοῦτο ἐγίνωσκε" “διὸ καὶ ταπεινω- 
θῆναι εἴλετο, ὡς καὶ ἐν τῇ ταπεινώσει τὸ ὕψος αὑτοῦ τηρῶν. ““Πεδ 
ΔῊΥ ΟἹ δεῖζοβ ΔῺΥ {||} 65, [8 ἰδ δἴγα! ἃ τὸ ἰὰγ ἰϊ ἀονν", |οϑὶ με βου! 



Ὡς 

ῬΗΠΠΙΡΡΙΑΝ 9, ΟΗΑΡ. 11. - 718 

Ἰοβο ἱξ, 88 Βεΐηρ; ποῖ μἷβ ον : θυΐϊ ΏΘΏ ΔΏΥ͂ ΟΠ6 Β88 ΔῊΥ {ΐηρ; ΕΥ̓ 
ΠΑΌΓΕ, ἢ6 ΘΔ ΨὙΘΙῪ νν6}} αἰογεραγὰ ἱϊ, Κηονίηρ, (παῖ ἢδ ἢδ9 βογηθ- 
τΐπρ νη ϊοἢ Πα οδηηοῖ Ἰο56; δηά ἰἔ Πα οἤιιβεβ ἴο Ιἂὺ ἴΐ ἀοννῃ, ἢδ 
Ὁδῇ ἴδ κα ἰἴ ὕρ δραίΐηῆ. Τῇηδ Αροϑι]α (πεγαέογε πιθᾶῃβ ἴο βᾶγ, “Τῇ 
Βοη οὗἉ αοἀὰ ννᾶ8 ποῖ αἴγαϊὰ ἴο ἀββοεῃαὰ ἤἔγοτι ἢΐ8 ονν ἀϊΐσηΐίγ, βίηοβ 
ἢ6 πα ποῖ (ἢϊ8 ΟΥ̓ Γαρίπα, ΠαιηοΥ, {Π6 Ὀεΐηρ; δαυδὶ νι ἢ Οοὰ {ἢ 8 
Ἑαΐδογ, θυῖ Κησνν 1 ννα8 ἢΐ8 Ὠδίαγα] ἡϊροηΐγ. ὙΠογαίοσγαε ἢ6 οἤοβα 
ἐνθῃ ἴο ἢυπ]6 ἢ! Πη86} ἢ, 88 θνθὴ ἴω ἢΐ8 Ὠυτηϊ]ἑδίίοη, 5{}}} Γείαἰηἰηρ; 
ἢΐ8 Ἔχ] θά ηθ88." Απὰ Τπεοάογεῖ 4130 ΔΌΪΥ δῃηυίδῖεβ ἰἢυ8: Θεὸς 
γάρ ὧν, καὶ φύσει Θεὺς, καὶ τὴν πρὸς τὸν πατέρα ἰσότητα ἔχων, οὗ 
μήγα τοῦτο ὑπέλαβε" τοῦτο γὰρ ἴδιον τῶν παρ᾽ ἀξίαν τιμῆς τινὸς τετυ- κότων" ἀλλὰ τὴν ἀξίαν κατακρύψας, τὴν ἄκραν ταπεινοφροσύνην 
εἵλετο, καὶ τὴν ἀνθρωπείαν ὑπέδν μορφὴν. 
ὙΠΒ τεβρεςῖ ἴο {πε ἱπιρογίδηϊ ννογὰϑ τὸ εἶναι ἶσα Θεῷ, ἔδυν {Πΐηρ8 

ἜΡΕΣ ΤΏΟΤΘ ΒΌΓΡΓϑο ᾿Ώ6, ΟἹ δα ΪΟΥΒ Ὁ ΔρΡΡΙ γἱηρ τ 861, τυ ἢ (ἢ ἃ 
Ῥϑγαίυβ οὐὁἨ ΝΕΥῪ ΓΊΔΩΥ γεα 8 ΟΥ̓ οἰδβϑίοδὶ βίαν ἴο 16 ἱπίογργοϊαϊίοῃ 
οὗ {πὸ Νενν Τεβιδιηοηῖ, ἰπδη ἴο Βηά πᾶϊ 50 ἸΏΔΗΥ δπλϊηθηῖ πηοάδσγῃ 
(οπημηδηΐδίοῦβ που ]ὰ πγαϊηταΐῃ {παῖ (ἢς ἶσα εἰρη ῆεβ ηοΐ ὀφμαϊιέψ 
εοἰἐδ, Ὀὰϊ δἰπιϊατὶίν ἰο. ΤὨϊΪΐΒ ορἱηἶοπ δ88 Ὀδθη δ]πηοϑῖ πηΐνευβα ν 
βΟορίεἀ ἔτοηῃ ΜΙ ΌΥ, ΠΟ ἢ88 ἃ Ἰοηρ δηποίαί(ίοη, πῃ τυῃϊοῃ ἢ6 
δα άυοαϑ Δ ΠΥ ΘΧδιΏρ[ε8 οὗ ἶσα 'π ἴῃ 86π86 οὗἉ δἰπιϊίατίψ δηὰ οοηι- 
Ῥαγίϑοπ. Απα β00 ἃ δἰ μη ϊβοδίίοη 18 οὗ ρεγρεΐυ δὶ ὁσουσγθησα ἰῃ ἴῃ6 
ΟἸα851081 νυυϊεγϑθ.; Ὀιυ1 ἤδνογ, ΤΠ], ἡ δι ο ἢ ἃ σοηΐοχὶ 88 (ἢ ῃγο- 
δεηῖ, [8 ἃ ἔγίνοϊοιιϑ δυρυπηθηΐῖ ὑγρεά ὃγ ΙΒ ΌΥ, (παῖ 1 8ι. Ῥβὰ] 
δα τηεδηΐϊ 0 Ἐἐχρῦαββ δφιαίἐψ υοὐἱδ, πὲ ννουὰ ἤανα νυνγί((θῃ ἷσον ; 
88 «ἢ. ὅ, 18., ἴον 8{. ῬαᾺ] 8 ποῖ δῖ. Ζοῦη. Νδυ, δνβὴ {ἢ βδϑίηθ 
ὙΤΙΕΓ δουλθί[πλε8 868 στεθῖον 1 θαγίίεβ ἴΠ8ὴ {Π|8, 1 οοι αν 866 
ΠΟ ΓΕΆΞΟΙ 0 ἀεϑεγῖ ἴΠ6 ἀπίνεγβαὶ ορίπίοη οὗἉ ἴΠ|6 δη([δηΐ8 δῃὰ ϑασὶγ 
Ἰηοάετηβ, παῖ ἶσα ἴβΒ μυῖ ἴὉΓ ἶσον. ἴ δ ποῖ ἃ {1{{|6 ργαι:ῆβα ἰὼ 
ἢηὰ (Παῖ ἰῃδῖ νΕΓῪ Ἰδδυπαα μη δοουγαϊα βοῃοἶγ ΘΟΉ]θυθ. ἢ88 ἴῃ Ηἰσ 
1μοχ. ἴῃ νος. ἶσος, μα (Β8 σουγαρα ἴο Γενῖνε {8 ορίηΐοῃ, ννῃϊοι ῃδά 
θέδθη βοὀυϊοά ὉΥ {πὸ ἀδτιῃδῃ ΟΟἰητηθηϊδίοῦβ ; απὰ ἢδ Β0) 9 16 
[Ο]]ονΐρ; Ἔχδιῃ ρ]65. ᾿ Φοῦ ὅ, 14. 10, 10. 15, 16. ΗἰΪρμροογαῖ, Ψυγο- 
)υγαπά. (ΟἹ. . ̓  42. ὄμνυμι ἡγήσασθαι μὲν τὸ» διδάξοντὰ με τὴν 
τέχνην ταύτην ἶσα γενέτῃσιν ἐμοῖσιν. Ἰϊδα Υ. Η. 8, 38.; τεῖεγ- 
ΣἸηρ; 8130 ἴο (485 Ρἢ}], βου. Ρ. 658. ἐά. Πλαῖῃ, [ τουθο!  σοηθιῦοῦ ἴο 
ἢανα τηϑὺ ν "ἢ αν ΈΓΑΪ ΒΌΟἢ ἴῃ πε (]488108] νυτίτεγθ ἢ θὰ περ]δοιοά ἰο 
ποῖα ἴἤε ἀονγη. 1 σδηηοῖ, ἩΟΥΤΕΡΕΓ, ρῸ 80 ᾺΓ νγ] ἢ ΒΟΠΪδιιβ, ἃ ἴο 
ἄδην τπδῖ ἶσα 18 ριϊ (48 πηοϑὶ Γεσθηϊ Οὐτημλθηίδίου 840} ἴον. κατ᾽ 
ἶσα μέρη; 5ἷηςσα νγγα ἴππ18 δυεῖν αἱ ἴΠ6 βϑῖὴθ 86086, δη ἰὴ ἃ ΓΟΓ6 
ΓΟΡΌΪΑΡ ἸΏΔΠΠΟΙ; ῸΓ κατ’ ἶσα μέρη εἶναι δἰρβὨϊΠε8 ἰο δὲ αὐ εημαΐ 
ἐἦατες υἱίδ,, δδ οῃ απ εημαΐ ξοοίὶπρ' εοἱἐδ ΔΘΌΥ ΟὨΘ; ψΠΐοἢ 5 (ἢ6 βϑᾶτηβ 
85 ἴο 8ΔΥ, Ὀ6 ΟὨ 8Δῃ δαυλὶ! ἴγ, Ὀ6 δαυαὶ 1 1ἢ.Ἐ ἘΕἸἾΏΔΙΠ1γ, Βοἢ]ουβ. γθῃ- 

Ἢ Ροάάγ. δηὰ ϑ]δὰθ σεωᾶθσ, ““ ἴοὸ Ὀ6 δυβὴ 88, Βρρεὰῦ 88 (οά, 
ΔΑΒΌΓΛΪηρ; πα ὨΙρεβϑὶ ἀϊνίηθ πϑηλεβ, {{{|6ὲ8, δηὰ δ(ιγθυιϊθβ, Ὀγ συν ΐϊοῃ 
πε ϑύρτγεπια Βεΐηρ' Π88 τηϑὰς ᾿ἰΏ)86}} Καοννῃ, δηὰ γϑοεϊνίηρ' ἔἸ οπέ 
Ἰηἷἰ6 δοσυϑηΐβ ἀἰνίηθ ὨοηοιγΒ δηὰ δαογαίίου." Ὑΐοἢ ἀοοϑ ηοὶ τηᾶ- 
(γα ἢν 81 Γ {Ππ|Ὸ 86 Π86 ; ἔωογ Θαυλ!!ν ἰ5 (ἢπι5 ἱπηρογίεα, Ὀυϊ 18 σαραῦϊο 
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ἄογ8 (6 τογάβ ἴ{πὺ8 : ““ ΟῚ χαρίηδι ἀυχίξ, [λεὶ βεγβοϑρα διιδίΐηεσε, 
8611 β΄ δίεμ Ὠδίιιγὰ αἰ τηα)οβίδίε 60 6Ἴϑα." 

ἡ. ἀλλ᾽ ἑαυτὸν ἐκένωσε, ἄς. Τῇῆδ ἐκένωσε οδηποί 
θ6 Ὀοιζεγ Ἔχργοϑβοὰ ἰἤδη Ὁ. [Π6 Ψυΐρ;. δείρδιπι 6αὶπ- 
απὶυϊέ, ἐπιρέϊεά ἠϊηιδοί οὐ. Α΄ βισηιβοβδέίοη οὗ ψῃςἢ 
νεῖβ. [88 δἀἀυςσθα βϑνθγαὶ Ὄχϑιρ]θ8β.0. [{ σδῃποῖ 
ΤΆΘΓΟΙΥ τηθδῃ ““ ἢ ]]θὴ οἵ ἰθηθπὶ 66 ρεθοὶέ,᾽" 88 
Ἐοβθηῦ). Ἔχρίαϊη8, θυΐϊ (48 δοῆ]θυβ8.) “86 ἰρβϑυῖῃ δά 
βϑίδίιπι (οηυθῖη ἀσργαβϑιι." δὸ δί {μ6 ποχὶ νϑῖϑ6, 
ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν. Απ {818 ἰπίογργοίδιοη [8 
δἀορίοα Ργ ΗδίητΙο 8. 

ΘΠ66 10 18 Οἶθδγ ψῇἢδί Β6Ώ86 18 ἴο θ6 δββίρῃρα ίο 
μορφὴν δούλου λαθὼν, ψὨΙΟἢ 18 ποῖ ἰῃδὲ οἵ Βοβοηηι. 
δῃὰ Μοῦ, σῇο ἱπίογρτγοί δοῦλος, »ιϊηϊδέον ]) οὶ, 1Πη85- 
τοι 88 ἢ6 υπάοτγίοοκ (ἢ6 Ὀιιδίπθ88 σοι {6 ἴο 
τὰ ὈγΥ {86 Εδίπον. Ἑ ΤῊ]8 (1 τορϑδῦ) σδηηοί ὃ6 
δά. Α|]1 (6 δηιοηΐ, δηὰ ἰἢα Ὀοβὲ τηοάργῃ 
Ο(οιϊπηθηίδίογϑβ, στρ Υ Ἔχρ]αίη, “ἢ6 ψὰ5 τηδάβ ΠΚθ 
πηΐο 8ἃ βογνδηΐ ἰῃ [6 ἫΝ δηά ἀϊδίγοββοᾶ σοηάιίοη 
ψΠΙ ἢ ἢ6 νο] α ΑΓΙῪ δϑϑαπηθα, ἤδη ἢ6 ὈΘΟΔΠη6 Τη8ῃ, 
ΔηΔ ψὰ8 δὐϑῇ 8ἃ8 οπ6 σῇ υ8. .ὅ66 δγειβίβιηβ δχ- 
ΔΙΏ0168 8Δηἀ {π6 ποία οὗ Μδοκῃ. , | 

Π6 ποχί ψογάβ ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος 
ἀδηοίο {μ6 δζαέθ ἴὴῇ ψῃισοἢ ἢ6 Βυθπ 64 ἴο (818 ἢπ:- 
ΤΩΙ] ΙΟἢ ; δΔηα ΒΙΠΊΡΙΥ 5: ση}Υ : ““ Ὀοίηρς πιδάς |ἰκ6 
ὉΠῖοΟ τηθ ὈΥ̓ 8550] 5 Οἢ ἃ ὈΟΟῪ 88 {ἢ 61Γ8. 80 
Ἐοηι. 8, 8. ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας" ΜΏΘΓΘ 868 
(Π6 ποίΘ. [{18, ον Ον ΘΓ, ΣΕΥ -γογαγκαα ὃγ {Π6 
Οτοοῖς Οοιμπηδηίδίογβ, μαι (ἢ6 ἐν ὁμοιώματι ἀνθ. γε- 
νόμενος, βιρροϑίβ ἴἢο086 ροϊηΐ8 ἴῃ ψηῃϊοῖ (ἢ γιδί τγᾶ9 
αδουο ἃ ταδῇ, ὨΔΠΊΘΪΥ, 1Π ραγίακιηρ οὗ (6 (οάποϑβά, 
θείηρ ἴτεα ἴγοιῃ βίη, Ὀθίηρ θόγη οἵ ἃ νἱγρίη, ὅς. δὅ0 
ΤΒΘΟΡὮγΥ. : οὐκ ἦν δὲ τὸ Φαινόμενον μόνον, ἀλλὰ καὶ 

οὗ ρεγνογβίΐοη. ΤΠ6 βᾶπι|6 δρρ]1689 (ὁ ἴμ6 ἰηίεγρτγείαιίοη οὗ εῶ., 
“«υἱ θευ5, υἴ θ)εἱ Π]1.9.᾿" 

Ἐ Αμά (δεγ δάά : ““Νϑῖῃ ἄυο τηοτοῦγα ογαϊϊοηΐβ, ἐκένωσεν ἑαυτὸν, 
μορφὴν δούλον λαβὼν, εἴ ἐταπείνωσεν ἑαντῦν, ὑπήκοος γενόμενος, 
ἐϊα 91:01 τεϑροηδεηΐϊ, υἱ υησπι, ὑπήκκοον γενέσθαι, ΘΧΡ]ΙοΔη0 Δἰι 6, 
δούλον μορφὴν λαβεῖν, ἰηδεγνίαι. Οὐὐυτὰ ἰρίτυγ ἰηϑίαν θεῖ δϑϑεῖ, ἴδ- 
ΤΔΘῺ 86 ϑυυυμηϊδὶς δε ἢεο, ρογβοΐδηαο πρροῖίο οἷυὶ ἃ ΡῬαΐγο ἰγδάϊο." 



ῬΗΠΠΙΡΡΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1]. γ1ὅ 

Θεός" οὐκ ἣν ψιλὸς ἄνθρωτος. Διὰ τοῦτό ᾧησιν, ἐν 
ὁμοιώματι ἀνθρώπων' ἡμεῖς μὲν γὰρ ψυχὴ καὶ σώμα" 
ἐκεῖνος δὲ ψυχὴ καὶ σῶμα, καὶ Θεός. ὅδο αἶ58ο Τῇθο- 
ἀογαῖ: περὶ τοῦ Θεοῦ Λόγου ταῦτα φησιν, ὅτι Θεὸς ὧν 
οὐχ ἑωρᾶτο Θεὸς, τὴν ἀνθρῳπείαν περικείμενος Φύσιν" αὐτῷ 
γὰο τοίνυν ἁρμόττει τὸ ὡς ἄνθρωπος" ἡ γὰρ ἀναληφθεῖσα 
φύσις ἀληθώς τοῦτο ἦν αὐτὸς δὲ τοῦτο μὲν οὐκ ἦν" τοῦτο 
περιέκειτος δ66 4150 (ἢγγβ., (Πουπιθη., Δηά ῬΠἢσοί 8. 
Ι οσδηηοῖ θὰΐ δΒυδ]οίη 6 δα δηηοίδίοη οὗ ΤΠ θο- 
ἀοτεῖ οἡ νοσ. 6 ὅς 7. Θεὺς γὰρ ὦν, καὶ φύσει Θεὸς, καὶ 
τὴν πρὸς τὸν πατέρα ἰσότητα ἔχων, οὐ μέγα τοῦτο ὑπέ- 
λαβε" τοῦτο γὰρ ἴδιον τὠ»ν παρ᾽ ἀξίαν τιμῆς τινος τετυ- 
χηκότων" ἀλλὰ τὴν ἀξίαν κατακρύψας, τὴν ἄκραν ταπει- 
νοφροσύνην εἵλετο, καὶ τὴν ἀνθρωπείαν ὑπέδυ μορφὴν. 

8, καὶ σχήματι εὐρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος, ὅς. Τἢθδ6 
[6 ΓΠῚ8 ΔΓΘ οἵ ἃ ρῬθοῦ ΙΓ σαβί, δηα νΕΓῪ βίσοῃρ ; ἰπΠοὰρἢ 
(Π6ῖτ ἔοσγοβ 15 {1 διἰοπάθα ἰο ὈΥ {Π6 τεοθηΐ (οπι- 
Τηρηϊδίοτβι. Τῇ βοορθ οὗ {Π6 βεηΐίθησα 18 ψ6]] 
Ροϊηίεᾶ ουὔὖὐέ ὈΥῪ ΠΕοορἢν!. (ἔτοα (ἢ γυ8.) {ἢ885 : 
“ΑΠδγ Πανίηρ' 8614 ἐκένωσεν, {πᾶ ἢ6 τπρῃΐ ποῖ ὉΘ 
ΒΙρΡροβοα (0 πηϑθᾶῃ ἃ οἤδηρα δηά ἰγδῃβίογπιδίίοη, ᾿ 
[6 Αροϑβιῖ6 δά 8, “" Ββιηδιηίηρ ψβαΐ ἢ6 Ψ85, Π6 
ἴοοκΚ ψῆδὲ 6 νᾶϑ ῃοὶ ;᾽᾽ 5 Ὠδίιτα ψ88., Ὠοΐ 
σμδηρεα, θυ ἢ6 νψβ ομβδηρβᾶ 1ἢ σχήματι, 1. 6. 
ἐν σαρκὶ. ΤΠδ ὡς, [ἃ τη 06 οὐδβογνθα, 88 πιυοῇ 
ἔἴοτεϑ.0 Εονυ ἢθ νψὰϑ ποῖ ομδ οΚ'ὶ ἐΐθ πιαηψ, Ὀυϊΐ 
α8 ΟὯδ οὗ {Π6 ΤΏΔΗΥ ; ἱπαϑηιοἢ 848 (ἢ6 ΙΟροβ αἸά 
γῶν Ἰηἴο ἃ πιδη, διυιῖ δΔρροάαγοᾶ ἀ5 ἃ τηδῃ ; δηα {Πουρἢ 
1π|561[ ἀσχημάτιστος, 6 ψοηΐ ὑπὸ σχῆμα." ΤΠθο- 

ΡῬἢγὶ., ἢονανθῦ, οί 68 ΔηοίΠΘΓ 86η86 οὗ αἷς, ὉΥ ψ ῃ]οἢ 
1 “8ρη1ῆ65 ποῖ ας ὑΐ, Ὀιιὲ γοαϊΐψ. Απάὰ {18 185 ῥτα- 
ἔεγγθὰ ΟΥ̓ πηοβί τῃοάθγη (οηγιηδηίδίογβ. ΠΟΥ αἶ80 
(8Κ6 εὐρισκ. ἔοτ γίνεσθαι. Βιιΐ {18 ἸΑ ΘΙ 8668 (0 Ὧ6 
ἃ ΤΠΘΓ6 Γοἢηξιηθηΐ : [ὉΓ Ψ]ΘΓΟΥΟΓ εὖρ. ΔΡΡΘΔΙΒ ἴο Ὀ6 
864 ἴον γινέσθαι, οἵ εἶναι, (Κα (Π6 Ηδρτγ. ΝΣ [Ὸγ 
ὈΞΎ), 1 88 υϑ08 4, 48 ἤ6ΓΘ, 8 5ίΓΟΠΚῸΓ 86η86. ΤὮΘ 
δηίθηΐ (ὐοπηπηθηΐαίογβ 4.80 γοιηδῦὶῖς οἡ [ἢ6 ἐταπ. 88 
᾿ηρὶ γηρ ΨΊΠπρ' ςσοηἀοβαοδηβίοῃ. 

8. ὑπήκοος μεχρὶ θανατοῦι. Α Ὀτίεῖ ρΡἤγ86, ψὨιςἢ, 
ΠΟΥΘΥΘΙ, ΟΔΓΓΙΘ5 ΜΠ 1Ε τη ἢ πηοδηϊηρ ; 4. 4. “ ἢδ 
νγ8 Οροάϊοηΐ ἰο, δΔηά {1616 ἃ 41} ἢϊ5 ἘΔΙΠΘΓ᾽ Β Ἰπ]πο- 
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Φἰοη8, δνὸπ ἰο (6 βυδπλεἰηρ ἰο ἀσαί, Ὧδυ, {86 
Ἰσῃοιη 1008 ἀθδίῃ οὐὁἨ [Π6 ογΓοβ88." ΤΠ ρἢΓΔΒΘΟΪΟΡΎ, 
Ὠόνανογ, ᾿ρογί8 οὶ οπἷν 7γ66 ιοἱΐί, Ὀὰέ σοοά εσιἐΐ 
Δηα ον ἰο 6 Βδίῃοσ. ὅ6ε 2οῇ. 14., 31. 10, 18. 
Ηετὸ ποΐ ἃ ἔδνν τγεῆποηγθηῖβ (88 τ18118]} ἃγα δχοορὶ- 
ἰΔιδά ὈΥ 1ῃ6 γον τποάδγῃ Οομπητηθηίδίογβ (866 
ΓΟ γιβί. ὅδογ. Ροἱθ᾽ 8 ὅγη., 8η4 Ὑγο} ἢ), θὰΐ νης Πᾶνθ 
1π||6 οὗ βο!:ἀϊγ. διιοῖὶ ομρἱοδὶἐϊθ5 ο΄ Τἠφοίορῳ 1 τὰ 
Δοσυβίοιηθα ἰο ἰεᾶνα ἐπ πιοαϊο. 10 τὴᾶν θὲ βυηοϊοηις 
ἴον 1Π6 τοδάδγ ἰο σοῃβιιὶ Υ ΒΠΌΥ δὰ Μδοκη. 

9. διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε, ““ὙΠογοίοτα (ἴῃ 
τον γα οἵ (815 ορϑάϊθηςθ) (ὐσοὰ πδιἢ Ἔχοθθαιηρὶν 6χ- 
Α](οἀ πίπ)." ΤΠ ὑπὲρ ᾿πρ}165 8Δη οχαϊίδίίοη θαγοηά 
(δὲ οἵ 411 οἶπθγ ἢυμηδη θθίηρβ ; (ἢ6 ἐχδ᾽ δίϊοη Ὀείηρ 
ἴῃ {Π6 ΨΘΙῪ Ὠδίυγα ἢ ψΠοἢ 6 Πδα Πυπιθ]εά Πἰπι- 
861. δ8ο ὙἸμποοάογοῖ : δῆλον καὶ τοῖς ἄγαν ἀνοήτοις, 
ὡς ἢ θεία φύσις ἀνενδεὴς, καὶ ἐνανθρωπήσας, οὐ ταπεινὸς 
ὧν ὑψώθη, ἀλλὰ καὶ ὕψιστος ὧν ἑαυτὸν ἐταπείνωσεν" οὐ 
τοίνυν ἔλαβεν ἃ μὴ πρότερον εἶχεν, ἀλλ᾽ ἔλαβεν αἷς ἄν- 
θρωπος, ἅπερ εἶχεν ὡς Θεός. 
ΒΥ ὄνομα 18 τηδϑῃΐ ἃ ἐϊέίο, αἱρηϊίψ, ὅζα. ; ψΠΙΟἢ 51ρ- 

πἰβοδίϊοη 15 ἐουπά ἴῃ (ἢ Γ,δἰη ποπιθη, δα ἰῃ6 ΗΘ Ρτ. 
ἘΦῸ. [ἰ οσςσιΓ8 4130 η Ἔροπι. 9, 17., Δηά Ηρῦντ. 9, 4., 
δῃά οἴϊθη ἰπ {πα ΟΙἹα Ταεβίδπηθηί. ΕΧαΠΊρ] 68 οἵ ἰΐ 
ἃτο δαάυςεὰ ᾿γ Υ εἰ8., ἰο ψῇϊοῦ 1 δήα ὙΠπιογά. ὅ, 
16., Δηα 1,38. Τῆβδ πιοϑὲ δρροβιία 18 Δοϊιηθί ΟἿ]γ. 
Ἰ. 1γ2. (εἰϊοεά ὈγΥ δ ἢ θυβ.), εὕρησεν ὕψος καὶ ὄνομα 
πλέον τών ἄλλων βασιλέων. Απά 80 ἢ ΟὔΓ ονῇ 
Ἰαηρυᾶσθ. [ π6θὰ οὔΪγυ γοΐδι ἴο {8 Φοῃηϑοηΐδη ἰἰη6, 
ε Απά ἰε 4 πᾶ δἱ δθίοῦ (ῃ6 νοῦ] ρτὸν 
αἷο,᾽᾽ ἄς. νυ 

᾿ ᾿ἘΕχαρίσατο 18 Μ6]1 τεπάογεά, Ὁ Μδοκη., δοδέοισοα. 
10. ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρα- 

νίων καὶ ἐπιγείων κἰ να λρμ Τῆι5 νογβ6 δηᾶ (ἢ6 
- ΠΟΧΟ δΓ6 τηθδηΐ (0 βίιον ἰἢ6 ἠαέμγε οἵ [ῃ6 ὑχκερύψωσις 

Ὀσοίογα τηθηζοηρά, ἴῃ ψηϊοῦ (ἢ6 οὐδ θησΘ 15 6χ- 
ἔς ἴη ἰντο ψᾶγ8. 1. ὈΥ ἴῃ Ῥεπάϊηρ οὗ [Π6 
Ὧ66 ; 2., ὉγΥ {6 οἤδνγίηρ οἵ ΡΓβῖ8β6. 
ΤἼ τοοθηΐ (οιηπηοπίδίουϑ, γοηδικ, (πὲ ὄνομα ἀπά 

ἐν ΓΘ βϑυροτῆιιοιι5. Βαϊ {{||83 566 Π|8 ἃΠ ὑπ αγγδηςοα 
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οι ἐσθ. Οη (ἢ6 οἵδοσ παπᾶ, ἰπ6 Ἐοπηδη!δί8 ΤῺ 
ἱπῖο (86 οΟἴδασ οχίγθμβ, οἵ σϑῆηϊηρ οὐ (6 ρῥτο- 
πουῃοίΐηρ {86 ηΔ6 οἵ .68}8. Ναγυ, θνθη Ῥχγοίοβίδης 
Οοιμπηθηϊδίογβ (88 86 ΓΑ, Ἴ οἷα δηάὰ Μδοκη.) 
βίγδηροὶν ΤῊ ]ϑαρργομοπα ἰἢ6 ἴογοα οὗ ὀνόματι. Τἢ6 
Αροϑβίὶα (1 ἀρργθῇθηἋ) πηθδῃ8 ὯῸ πΠΊΟΓα ἰἢδη [0 Γαργα- 
86ηΐ [ἢ6 ΒΌΡΓΘΟΠΙΘ αἸΡΏΠΪΥ οἵἨ 9681:18 ΒΥ Βιςἢ 4 ἴογπιὶ οὗ 
ΘΧΡγθββδίου ἃ8 ψου]α ἀδϑρηδία ῃδῖ οὗ ἃ τῇδῃ ἰὴ 6 
Ὠρῃοϑὶ ἀϊρηιν, δι θυ, ΙΏ ποΐ οὨΪυ ἢδνίηρ ἐἢ6 ΚΏ66 
θοψνοά ἴο ἫΝ ἤθη ρῥγθβθηῖ, Ὀὰϊ ὄανθὴ δἱ {86 ργο- 
πουποίηρ οὗ ἢ18 πᾶπη8; ψηϊοἢ, 161 τϑιηθηθοῦ χρη, 
18 ἃη Οτιθηΐαὶ ουβίοιη. ΤῊ18 ἐν 18 ποΐ 8 ΓΗ ΟἹ ; 
θυΐ δῆϑνοιβ ἰο {π6 Ηροῦτ. ἃ, αὐ. [Ι{ 15 ἡσδθα]685 ἰὸ 
ΘΏΪΆΓρΡΟ (48 ἀο (ῃ6 (οτηπμοπίδίοτβϑ) οη ροπυβθοίοη 
βείηρ; ἃ βίρῃῃ οἵ οὐδϑαΐθησα ἔγουιῃι (ἢ 6 ϑαγὶἸθδῦ {1 Π168, 
δΔηα ΘΒΡΘΟΙΔΙΪγ ἴῃ {ἢ6 Εδϑῖ. 

ΤἬΘΓΘ 18 Βοπη ί]ηρ ρδΥ Ου]ΑΓΙν οἰοσαπί ἴῃ (ἢ6 6Χ- 
ὈΓΕΒΒΙΟῚ Ἐθῦ"} ποθ δἠμομίά ὅοισ, ἀπά ουϑγψ ἐοηριιο 
σοηἤοδ8, ἴοτ, ““ΘΝΟΓΥ Οὔ6 5ῃου!ᾶ θοὸν δηὰ σοηΐεβ8,᾽" 
ΨΏ10}} 159 ἢ τϑδβοη, ἐπουρῇΐ ἴο θ6 Ὀογγονθα ἔγοπ 
19.456, 285. ΟἼἾγΥ8. Γϑιηάγκβ, ἰπαΐ ὈΥῚ ἐπουρανίων καὶ 
ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 18 τηρδῃξ [Π6 τολοίθ τιπΐυθγ 56, 
1, 6. {Π6 νδιίοιιϑ Ογάβγβ οἵ ρθῦβοῃϑ 10 [ἤ6 ὉΠίνοΓβο. 
Οπ {Π686 ψογάβ [Π6 τηοήθγῃ (ὐοτηπηθηΐδίοῦβ ΤᾺ (88 
1.81.4] Ιηἴο 6 η 1688 ἀΐνογϑ 68. ΤἬΘΥ ἅΓ6 οχρ]διηθὰ 
ΌΥ πχοϑί οὔ (Π6 Δπεϊθη 8 8ἃ8 ἀθηοίηρ Δηρσα 8, τηθη, δηά 
ἄδν:]9. ΤΠ Ὀο6β8ὲ πηοάργηϑ, πού ονοσ, ἰαΚα {Π6 κατα- 
χϑ. ἰο 5, ρη ν τ[ῃ6 ἀθραν οί. Δῃὰ 80 Ἰπεοάοτγοῖ. Απά 
οὗ {18 86η86 είβ. δά ἀμοθϑ ὨΠΊΘΓΟΙΙΒ ΘΧΔΠΊΡΪΘΒ. 
Τα ἰδίΐζοσ ᾿ηἰογργοίδ κι 866 8 Ῥγοίογα 6. Βαΐ 
Ῥοιῇ πιᾶὺ 6 ἱποϊυἀ6 4. 3898 186 ποίε οὗ ΠΗ ΌΥ. 

11. καὶ πᾶσα γλώσσα ἐξομολογήσηται ὅτι ἸΚύριος 
Ἰησοῦς Χριστὸς, εἰς δόξαν Θεοῦ πατρὸς. ΤΊ 86η86 οἔὗὨ 
πᾶσα γλῶσσα 18 ΟἷοδΓ ἴτοπι ἴἢ6 ῥγθοθαϊηρ νϑ 86. 
᾿Εξομολογ. 18 ἃ 8.ΓΟΠΡΟΓ ἰδγπὶ (ἢδΔη ὁμολογ. Αἱ ὅτι 
Κύριος 1. Χ, τηυϑὲ Ὀ6 υηάἀογβϑίοοα ἐστι. Τῆδ πψοσάϑ8 
εἰς δόξαν Θεοῦ πατρὸς, 816 [0 6 Γοΐδγσθά ἴο ἐξομολ., 
δῃά ἰπαϊοδίο 6 ἑοπάοπον οἵ (6 σοηΐδϑβϑίοῃ, ὨδΙΉ6ΪΥ, 
ἴο {Π6 ρῥτοιηοίίοη οὗ {Π6 σίουυ δηὰ ριδίβε οἵ αοά τς 
Ἑδίποσ. Εογ, 49 (ξουπθη. 85 "ἢ. οὔϑοενθϑ, “ ἰΐ 15 
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(ο 16 ρίοτγ οὗ (Π6 Εδίμογ ἴο ᾶνα 806) ἃ ϑοη, ἴθ 
Τοτὰ, Οτοαίοσ δπα Οοα, οὗ 8411, αῃά ἰο σψῇοπι δνθσΥ 
Κηθα βονψϑίὶ, δηα δνογΥ τοηρθ σοη θββοίῃ." 

109, 18. 

Οὐ ἴ᾿π ἀοοείτίης οὗἩἨ [δ πυ}}}}ῖίοη δηὰ οὐνεαΐθηος οὗὨ ΟἸεϑὲ ίο 
Οοὐά 6 ΒδῖποΥ, δηὰ ἴδ γανναγὰ ἴἤδῆοα γεϑυτηρ, (π6 Αροϑι]ς, ὈὉΥῪ 
τοδαη8 οὗ ὥστε, εὨρταῖ8 ϑοπὶς Ἔχ πογίαιοηβ, (0Ρ ἴο νεγ. 18.) ἴο οὔδ- 
ἄϊδηςα ἴῃ [8 ἸΏΟΣΤΘ ραηογαὶ δοςορίδιίοη, 88 ἔγοτῃ ἴπᾶὴὰ ἴο αοα. 80 
ΤὨΘΟρὮγ]. : τοῦτο λέγων, ὅτι ἔδειξα ὑμῖν ὅτι ὁ νἱὸς τοῦ Θεοῦ ὑπήκοος 
γέγονε' μιμήσασθε μὲν οὖν ἐκεῖνον, μιμήσασθε δὲ καὶ ἑαυτοὺς. 

Καθὼς πάντοτε ὑπηκούσατε, “885 γα ᾿)ᾶν6 Αἰννδγβ οὐεγεά, νἱ2. "6 
δῃὰ τὴγ ἰη]υποιίοηβ, ον Οοα δηὰ ἴδε αοδρεὶ. ΟΥ̓ εδοῦ ἤϑόοὰς οὗ ἰῃ- 
τογργείϊδι οο ρϑβδαρθβ δῖα δά ἀυοσεα ἴῃ δυρρογτί, Βυῖ {116 ΒεΠδὲ ἰ8 ἴδε 
ΒΘ οὐ οἰ ποσ, ϑοηδα (ομμηπιδηϊαίογβ, 88 Ἠοβοημ., ψνουϊὰ ἴδκο 
ὑπηκ. 85 8ὴ ᾿τηρογαῖϊνα; αηά, υρυὴ (6 ννῆοϊθ, ἴἢες δᾶ!β δϑῆβε ͵β 
Ριοάυοσοά : ὃαῖ, { (ὨϊηΚ, [Π6 οοπδί γος Οἡ 18 1688 παΐυγαὶ. ᾿'Ὥ: ἰ5 50 
ἴαν μἰδοηδδίίς, παι 1ϊ ἰ8 ὩΟὶ ΘαϑΥ ἴ0 δβδίβῃ ΔὴΥ ἀεῇηϊ( 6 βεῆβ86 ; γεῖ ἵΐ 
ἦδ ἠοῖ τυῦῖϊπουῖϊ ἔογοθ. ογ, δἵ Ἰεαϑί, οἱοιζαῆσα ; δηὰ ἃ δἰ πη} δ 56 ἰ8 
οἴϊεη ἔουπά ἴῃ ἴΠ6 ΟἸδβοῖοαὶ νυν. Οὐ τπ6 πολλῇ μᾶλλον ἰξ 15 ἠοῖ 
ὨΘΟΘΒΟΒΙῪ ἴο ΓΕΒη6, 88 ἰἔ ΤΟΥ ἢδα θεΘῺ 1685 ορεαϊδηΐς ἰη δ ργεϑετοα. 
7 ϑῃου]ά δθεῆι, (ῃδί οἰγου πηδίδηοθβ ἢϑιὶ δγίβεη αἀυγίηρ, ᾿ὶ5 δΌδεησε, 
ὙνΒοἢ ράνα (Ὠδἢ} 8η Ορρογίιηϊγ οὗ βεἰἰηρ ἔογἢ τΠδὶ οθεαΐεῃος ἰῃ ἃ 
βίγοηρος ᾿ρῆϊ. Απὰᾶ Ἵ ΠΕΟρ ν]. ἱπρεηϊουβὶν ϑυροαϑῖθ, ἰπ ἢἷ8 ρ8ΓΆ- 
Ῥἕνγαβα, Τότε μὲν γὰρ ἴσως ἐδοκεῖτε διὰ τὴν πρὸς ἐμὲ αἰδὼ πάντα 
πράττειν" νῦν δὲ ἐὰν πρὸς ἀρετὴν ἐπιτείνητε, δείξετε ὅτι οὗ δι᾽ ἐμὸ, 
ἀλλὰ διὰ τὸν Θεόν. 866 αἷεο (Εευπιοη. δηὰ ἸΠποοάοχεῖ. 

[τ 15. δίγαηρ δι βοῃηθ πηράθγῃ Οοιηπιδηϊδίογβ, 88 Ῥίθγος δῃά 
Μδοκη., βϑῃουϊὰ 10ἷπ μετὰ φόβον καὶ τρόμον νῖϊῃ (Π6 ρτεοεαϊμξ, 
ἑηδίεδα οἵ ἴῃς γοὐοιοΐν 5 νγογὰ 8 : ἃ τηοβῖ υπηδίυγαὶ οοηδίγιιοιίοη, δά 
δῖ νϑτγίδηςα τυ ἢ ἴΠ6 ορϊηίοη οὗ ἴΠς Ὀοδῖ Οομηπιοηϊῖογϑ, Ὀοῖ δητίεηϊ 
δηά τηοάογῃ, ἰ[πάεεὰ, ἴ[ἢ6 ννογἀ8 δγὰ ἤδσα σερμίγοά ὃγ ἴῃ τῆν ἑαυ- 
τῶν σωτηρίαν κατεργάϑξεσθε, ννὨ]ο ἢ ἀο68 Ὠοϊ τδδη, ““ μγοπιοία (ἢ 
ξοοά οὗ δᾶ οἢ οἵπεν " (45 ("6 ἰῃῃοναίίηρ Ρίεγοα βιρροβ865), ὕυυῖ τηυβῖ 

(Δ ΚθῺ ἴῃ ἴδ βεῦβα δβογί θα ἴο 1 ὈγΥ {Π6 δηϊίΐθηϊ δηὰ δ]τηοβῖ δ]] 
τηράογηῃ (οιωπιδηϊαΐοτβ, ““ σοί γὙουγθα νο8 ν]ἹΡΌΓΟΟΒΙΥ ἴο ψοσκ οὖ 
δΔη4 οβεοῖ γουγ δα] ναί! οη, ΑΒ ἴο τυνῖιαῖ 18 υγρεὰ ἴῃ βυρροτί οὗἉ ἴἰνε 
Οἴδεσ ἰηϊογργείδιίζοη, ἔγοτῃ ἴμ6 σοηπεοξίοπ, (ἢ 85 1: {||6 ἔΌγοθ. ΟδἿδ 
(Πρ, ἤοννονοῦ, ἢ85 Ὀθθη τπηηοίοδα Ὀγ ἴπ6 Οοτηπηοηίδίουϑ, τυ οἰ, ᾿ῇ 
οοηβί(ἰγοά, ν}}] δοῖ τῆς οοηηροῖΐοῃ ἰῃ (ἢς οἰεδγεαῖ "ρπτ, Ὠδιηεῖγ, τΠδὲ 
85 καθὼς ΤΟ] ΓΕΒ Δη οὕτως ἴο ΠΟΓΓΕΒΡΟΙ ἴο ἱΐ, 80 τηυδῖ ἰἴ Ὀ6 ἐυρρδίεά 
ἔγοπι {Π8 δαπγοηϊτίοη ; 4ᾳ. ἃ. ““ 80 4130 ΠΟῪ ΒθΆγκθη ἴἰο γ δά πιο- 
ἰκίοι, δρᾶ δβραοῖδ!γν (ἢ19, τοῦ οι," ἄς. [1 (ἰ8 νίονν οὗὨ τ86 
Ἄοοποίσγυοτίοη 1 δηά 1 ἢδνα Ὀδδὴ δηςοἰραϊοα Ὀγ Ἠείη ΟΠ, 

Ομ σδηηοῖ θυ οὔδεττα ἴΠ6 σίγεησίδ δηᾷ εἰφπίβοαποε οὗ {ἴκε ἴογεης 
οἰ ρίογδα : ἕογ ἴη6 κατὰ ἰῃ κατεργ. δ ἱπίΘηϑῖτα, 4. ἀ. ““ ἸΑθονγουϑὶγ 
ΜΟΥ, Ἐ δια, ; δῃά ἴπὸ μετὰ φόβόν καὶ τρόμον, αἱ ψὨϊο ἢ (86 τηοάεῖπι 

4 80 δι. Βαγηδῦδβ (1 ἱμπαϊ αἰτίου οὗ [8 8) 588, ἴῃ ἰδ Ἐρὶδῖ,, Ρ. 951. 
οι. Διὰ τῶν χειρῶν σον ἐργάσῃ εἷς λύτρωσιν τῶν ἁμαρτίων σον- 
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( ΟμμηἸθηίαἴΟΥ8 Ὡδδ Ἰθ6 6} δέυσο]θ, βαρ δἰρσηΐβεβ, “. τὶ ρτελὲ 
ΒΩΧΊΕΙΥ, ΟΑΓΘ, δη οἰγουτηβρεοίίοη :" ἔῸΓ, 88 ΤΠΘΟρΡὮΥΪ. οὔϑεγνοθϑ, 
ποῖ ἔβαν ὯῸ ῥγοβοίβῃου ἰδ αἰἰαἰηθα αἰΐϊμεγ ἴῃ (Π6 ᾿ἰθογαὶ ΟΣ 
ΣΩΘΟΏΠΔΗΪΟΑ] ἀΓίβ. 
ΤῊ ἰδπτῃ ἑαυτῶν, [8 ρΙ αἰ ΗΥ τηδαηΐ ἴ0 βυρεβὶ (μδι δοτηθι ἴηρ; ἰδ ἴο 

6 ἀοῃβ ΟἿ ΠηΔΠ 8 ΟἿΎ ραΓῖ τοὐναγθ εβδοιτίηρ; ἢἷθ δα] ναι: ου. " 
Ο Θεὸς γάρ ἐστιν ὁ ἐνεργῶν ἐν ὑμῖν καὶ τὸ θέλειν καὶ τὸ ἐνεργεῖν, 

ὑπὲρ τῆς εὐδοκίας. ὙΉσδα νγογὰβ αϑοίρῃ ἴΠ86 σδαδοπ ὑν ἢ ἴῃ6Υ ἈΓΘ ἐχ- 
Ρεοϊοθὰ ἰο ννογκ ουἍἨῬιμεὶγ οὐν βαϊναίϊΐοθ. ὍΤῆηδ 8686 ἰ8: “ΕῸγ ἱΐ 18 
Οοά {παῖ, οὗ Πἷβ οὐνῃ ροοὰ Ῥοαϑυγα, νόσκοίῃ ἴῃ γου θοῖἢ (06 ν»}}]} 
δηᾶ (μ6 (ΔοῸ γ το ἀο." Εογ ἰϊ ἰδ ἴγυ]Ὺ οὐὔβεγνθὰ ὈΥ Ηδπι. (γῆ 0 
[88 {γοδίθα οὐ (μι 8 νβῦβθ), (ἢδϊ ἴο ννοσκ ἴῃ ὰ8 {πε τὸ θέλειν καὶ τὸ 
ἐνεργεῖν, ἰ5 ἴπ6 ρἰ νίηρ; υ9 {Πδῖ βῖγεηρίῃ, τνογκίηρ 'ἴθ α8 ἴμ086 αὐ ἐ ίἑεδ 
ὙΥΒΙΟΒ 8.6 γεχυΐγεα ῸΓ Οὐ ν Πρ’ ΟΓ νου κί πρ᾽, 88 ΠΕΟΘΒΒΑΓῪ ἴ0 ῥΓ6- 
ῬᾶΓΕ, δῃἃ δβϑίϑδί 8 ἴο ἀο, εἰἴῃεγ. 80 ϑεοιίευβ. ἴχ. 1, 828.. 
ΧΡ] δίἢ8 : ““ ουἱ νἶγεβ ἀβϑεῖί8 ἐχϑεαυθηάὶ ἤδῆς νο]πίδίεπι νββίγδτη."" 
Τίνα ᾿Ππηἰάνεβ ἀγα ρυϊ ἔον (8 ποιιπϑ θέλημα ἀπά ἐνέργημα, ΜΏΪϊΟἢ 
Ἰδιἴεν σάδσυγβ ἰῃ 1 Οον. 12, 6. Ἔνεργ. ἰδ ἴΠπ|6 88 Π|0 88 κατέργ. 7υ8ῖ 
θείοιο, δπὰ ἐπιτελεῖν, ἰπ ἃ βἰ γαῖ δῦ ΡᾶβθᾶρΈ, δι 1, 6. [ὰ ἰ5 νε]] 
Γειραγκοά, ὃν Ὦγ. Ηδπηπι., (παϊ ἐνεργῶν τηυδῖ, ἴῃ τεβθοπ,, ὃ δ0 ἰηίο- 
ῬΓεῖδα 38 6}}8}} Ὀ6 δηβϑυνεγαῦῖε ἴο ἴπε Ὄοχπογίδ: 9 ἐο τοογὰς οαμὲ ἐλεὶγ 
ΟΝ “δαἰσαξίοη: ΟὈ ΒΟ] ΘΠ, 88 (15 τνοἢ 56 ἄοηα Ὀγ Οοά 'δ8 ἀοῃθ 
οὗ δῖϑ οὐγῃ ἔγεα σηθγοῦ, ὙΠΟ ΔΩΥ τπετὶϊ οὗἉὨ οὐγα ἢ ΐς ἢ πιδν οἰ αἶα 
ἵ ἔγοτω δίῃ), δηδ τΠΟΓΘΙΌΓΕ Τευΐγοβ ποῖ ΟὨΥ Οὐ Βυμ γ, Ὀυῖ ΟἿΣ 
αἰ ροποα, σαυϊίοη, δβοϊοίϊἀ6, δηὰ ἔδαν οὗ ἀἰδρ᾽οαϑίηρ 80 ργδοίουβ ἃ 
ἔλιπεν, τῦβο τπδγ, 1 μ6 6 ργονοκϑθὰ ΒΥ ΟἿΣ ὑηννουτ ί θβϑ, υν ἐμά ΓαῸν 
1 ἔγοτλ ὕ8 ; 80 [ἴ 5 ποί ἴο θα οοηρεϊνοὰ ἴο ὃ6 σγουρσὰς ΕΥ̓ αοὰ ἴῃ 
δυο Δῃ ἰγΓεβί [106 τη ΏΟΓ, 85 (παῖ 1{ 6}}8}} Ὀ6 ἰαιροεδί 6 ἕογ (μοβα 
ποτὰ ΘΟ δι: ἡγογβ, ἴο οοηἰγϑϊοῖ ΟΥ̓ Τεδῖϑί Ὠἷβ ὑνογκίηρ." Βγ. 
ὙΥΒΙΌΥ αἷδο {γὺ]γ γεηασκβ, ὑπαὶ Οοὰ ννογκεῖδ ἱπ α8 10 νὴ}} δηὰ ἴοὸ 
ἀο, ποῖ ὈΥ̓͂ ἃ ῬΗγοῖοαὶ ορογαίίοη τυ] οἢ ἕΔΑῪ τηαῖκα 'ξ ΠΕΟΘΒΒΆΓΥ ἔῸΓ τ|8 
ἴθ ἀο ψηδῖ ἢα του]ὰ ἴδνε 8 ἴο ἄο; ἴοῦ ΨῈΥ οχμοῦῖ δηοίπεσ ἰὸ 
ἂο ννῆδίϊ αοα ἀοείῃ ἔον Ὠΐπ), νἱτῃουϊ ἰδ σομούυγγοηοα. δ᾿’ ““ΤΠ6 

ἘΞ ΤΠ ΟΑἸνὶ ηἰδι 8] νυτ ἴεγθ ἀγα Ἔβχοθθρν οἸασγαββοᾶ νν 1} 11 : 
φοἋα Βοάάγ. 85, ἴῃ ᾿ἷδϑ ρΑΓΑΡὮΓα86, ρυγδυθὰ ἃ 1ηοβῖ αἰβροηυουϑ 
ΘΟΥΓΒΘ, ὈΥ Ταηἀογίηρ; κατεργ. : “ ὃ6 δο]οἰϊουδ, ἴπᾶὶ γοῦ ΤΔῪ ὙΟΥΚ 
ουϊ γον οννη βαϊναιΐοη ννἱτἢ ρτεαῖ δβαγηθβδίηεθθθ πα δϑϑίἀυΥ ; γοᾶ, 
οοῃϑιάεγίηρ 118 ἰηθηΐΐε ἰμηροτίδησε, νυν ἢ ΠΟΥ ἴδαν δηὰ {γι 6. 
1 δ. γουῦ ΟΤῊ βαἰναίίοη, ἔογ ἰμδὶ νν}}} Ὀ6 τηοϑὶ εἰεοίι δ! ν βεουγεὰ 
δηὰ ρῥτγοιιοίεὰ ὉΥ (6 ἴθωρεῦ ἴ πᾶν ποὺν Ὀδθ γεοοιῃτπ)θηαίηρ."" 
Τμυδ, ἰδ ἀεχίεγοιγ, Ὀυϊ ἢοϊ νΕΙῪ ΓΘ 8 Ό]Υ, σοηἰΓῖνα8 80 10 ἀἰϊυῖο 
δηὰ ἠδυ Γ8}1Ζ6 ἴῃ 6 δίγοης δεη86 σοπίδίηδὰ ἴ ἴἢε ΟΓάδ, 85, ἴῃ οἰδεοῖ, 
ἴο δἰϊδθποα ἴἤθηϊ, ΟΥ σπάδν (ἤθη ΟὨΥ δι βογνίεηϊ ἰο τη6 (ον ης 
οἴαις, νν οἷ ἰγεαῖδ οὔ [86 ραᾳτὶ σοά ἰδκεῖῃ ἴῃ (Π6 εβεοιίηρ; οὗὨ βαῖνα- 
[ἴοη. ὙΒΘΏ νγ6 866 δ0 δε ηϑ: 016 ἃ νυῦῖϊοῦ δπᾶ "ο ροοά ἃ τηϑη δεῖ ρ' 80 
ἀἰδίροπυουβ ἃ ραγῖ, ννα οδηηοὺ Ὀυϊ ρεγοεῖνθ ἴδ ὑνεδκηθββ οὗ (ἢ 8 
δγβίθτη οὗ ἀσοίσ! 68 Ὧδ δάορῖδ, ἩἩἱιϊοἢ ἀτίνε5. Ὠΐση ἴο δι ἢ ὑηΜ γγϑηϊ- 
8.016 ᾿ηεΘϑΌΓΕΒ. 
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Λεγῶ ἐνεργεῖν (οοπῃτἰπ68 ἢ6) πνυϑῖ ἤα ΠΕΓα υππἀεζει οοά, πο οὗ μὲψ- 
2Ζἰεαίιυϊ πιογαΐ Ορεγαιίοῦ ; 85 ἤθη ϑαίδη ἰ8 ϑ8] ἐὸ τοοτῖς ἱπ δε οεὐϊ 
ἄτοη οΓ αἰεοδεάϊεποε, ἘΡὮ. ὦ, 4. ΦαἸγ, ννῆοη 1 ἰ8 αἰγὶ θυϊοα ἴο ἰῃοθς 
οδυ865 Ψ οἢ ρῥτγοάυςς ποῖ ἱπεῖν εἴἴδοίβ ὈΥ ΔΗΥ ρἠνψϑειοαϊ, Ὀϊΐ οηἷν ὃγ 
ἃ ππιοταὶ Ορεγαϊΐοῃ, 88 ἤθη 16 ννογὰ ἰβ βαία ἴο Ὀ6 ἐνεργὴς, ρονεΓία!, 
Ηεῦὖν. 4, 12. Τὴε υοτὰ ὁ ἐνέργειος, υλὶεοΐ ἐΠεοίμαϊϊῳ τοοτκειὴ ἐπ ἐδειι 
ἐλαὶ δεϊϊδυε, 1 Ἵ 659. 4, 18. ϑ84]γ. ννῆδῃ [ἴ 18 δβοσ δθαὰ ἴο ἀοὰ 86πά- 
ἱῃρ' ὉΡΟῺ ἴδῃ ἐνεργείαν πλάνης, ἦε εὐήοσαον ο ἀεοεὶξ, ἴος δαγεὶν 
αοὰ πογκεῖῃ ὯΟ εν]]} μἠψείοαίίψ. πῃ ἃ νοτγὰ, ἀϊά Οοάὐ ἰδυ5 τννογῖς ἰῃ 
Ὁ5 ἴο ν}}1}} δῃά ἴο ἀο, ἴῃς ψοῦῖς σου] θ6 ΠΟ ὨλοΟσα δβογί δὰ ἰὼ υ5 
(Πδη ἴα τηοϊΐοη νυ} ἢ νν88 ἱπηργόββεα οἡ ἴῃε Ὀοὰγ οὗ [Δ Ζϑγι5 νν θη 
τνγαρῖ τ|ὦὼ ἴο ἴῃς [Πἰτα πεᾶνεηϑ, οου]ά δ δβογί θα το ἴἤείω, δηὰ (᾿ς 
ψν}}} νου] ποῖ ἀδδβεγνε {Ππαὶ πδίηθ, 88 Ὀεϊηρ πε ΠΥ ἔγεα ΟΣ ῥσβϑίβε- 
ΜΜΟΓΓΠΥ." [Ιἢ ἴπ 6 βδῖης ᾿ἰρῖνο {π6 ϑθηβε ἴθ νἱεννθὰ Όγ 116 τηυξὶ "υἀϊ- 
εἰουδ πηοάεγῃ Οοτημηδηϊδίοιβ απὰ 7] εοϊορίϑηθ. 8:6 Βρ. Τοιη]ΐης, 
88 εἰϊεα Ὀγ Μτ. 5166, ννῖιο αἷ50 γείεσβ ἴο Βρ. δ)ιδγίοοϊκ 8 Π 186. νοὶ. 1. 
Ὠϊδο. 4. 86 αἷϑο ἴῃ6 δῇϊβε ποίς οὗ Ὦγ. Μβδοκη. Βυΐῖ ρεγῆδρο {ΠῸ 
δυυ)οοῖ μ88 Ὀδθη ΟΥ̓ Ω0 ἩΓΪΟΓ 80 νγεϊ! ἰγεδι θα 88 ὃγ Ὦγ. Βδίριγ, ἴῃ ἃ 
τηοδὲ πηβδίοσ]  ϑοσηοη ἔον ἘΝ ἰἰδυμάαυ. ΕἼότα (ἰλἰβ 1 8}4}} (ογθδδσ 
-ἴο πλΆ Κ6 ΔΗΥ Θχίγδοϊβ, θὰϊ οοηϊεηΐ τγδαὶ ἢ νυν ἢ ΓΕΒρθοι Ὁ}}}7 Τεσοαι- 
τηθρσΐϊηρ ἴἴ ἰο ἴμ6 δἰἰεπιίοη οἵ πῖν ΟἸογίςδὶ Ὀγοϊγεη, 

Ι᾿}}} ονν δυῖ ὑρ ἴπ ἀοοίτΐης οσοηίαἰηοα ᾿η (Π686 οσοἰοὈταϊδα γοσϑας 
88 [Ὁ]]ονν8. [{ 8 καὶὰ οὗ (οὐ, δηὰ ἱϊ 18 {Ὑ}γ δαὶ, ἰπας ἢ τυνουκοίῃ ἴῃ ας 
ἴο υἱ΄ῦ}!} δπὰ ἰο ἀο : ἰἰ 18 βαἰὰ οὔ πιδῇ, δπὰ ἰϊ '8 βαϊὰ 88 [ΓΌΪΥ, {πδί ὧδ ἰδ 
ἴο νονκ ουΐ Πὶβ οὧπ ϑαϊναϊίίοη. Νοιβίηρ σῇ Ὀ6 ποσὰ δοουσγαῖα ᾿ἤδη 
ἐῃε αἀἰδιϊησιο νυ ἰο ἢ 18 ὨΕΓῈ τηδάδ θείνθαη {6 δρϑηον οὗἩ Οοά δηά 
ἴΠππ6 ἌΡΈΏΟΥ οὗ πιδη. Νοιίηρ' σὴ Ὀς τογα οεγίδίη, οἡ (ἢ οὔ ἰδηὰ, 
δὴ (παῖ ννἱιὨουϊ {{πἸπ6 αϑϑἰβδίδηςς οἵ αοά, ἤδη Ἵδηηοΐ ὃδ βανεὰ αἵ 
Ἀ] ; ῃοιΐηρ οαὴ ὃὈ6 τηοτὰ οογίαϊη, οὐ {ἢ οἴ πασ παηά, (ἤδη τΠδί Ὀ΄ 
ἢ18 νοϊαηἴδγγ σο-ορεγαίίοη ἤδη μέξἐπιαέεἰψ ἰς δαυεά, δ ἃ βατϑί, ὃὲ ἱξ 
τεοιηοηδετρά, ἰη ἴΠ6 ΝΕΓΥ ΤΔΉΠΕΥ Ποῦ ἴἢ6 ΘογρίαΓο8 ὑΠποηηδοῖνοβ 
ἡεδογὶῦθ, δὰ ὈΡΘΟῚ ἴΠ6 γε ΣῪ ἰθγβ ννῆϊοι ἀοὰ παι Ὠἰτη 861 θδθὰ 
ψ]εδβοά ἴο δρροίηϊ. 

Βυῖ ἰἴ πᾶν ρεῦθαρα Ὀ6 Θηπαυΐϊγεά, ἢονν [ΔΓ ἢεϑε Ἔχροδίἱοτς 8 Γὰ 
ΒΌΡΡρογίοα ὈΥ [Π6 δυϊῃουῖν οὗ (μΠ6 δητίεηϊ πίογργεΐετθ ὃ Τὸ (81 
ΔΏσννεΣ, (δῖ [Π6Ὺ ἀΓῸ ἴῃ ρογέοοϊ δεσογάδηςα {πογενν ἢ. Τῆε ογίδο- 
ἄοχ δῃὰ βη]ρη οηεδὰ ΟΠ γγβῖ. Ἔν συ Πα Γα δαορίβ {Π656 τίενσα Τῆι 
οῃ Μαῖί. 26, 836. ᾿Ἐντεῦθεν οὖν μέγα δόγμα μανθάνομεν, ὡς οὔτε 
ἀνθρωπίνη προθυμία κατορθοῖ τι χωρὶς τῆς θείας ῥοκῆς, οὔτε θεία 
ῥοπὴ κέρδος φέρει χωρὶς ἀνθρωπίνης πρωθυμίας. 8566 4180 διῖβ δἀτχηὶ- 
ΤΑ ΌΪ6 Ηομ ΝΥ οἱ {{||8 μαβϑβαρθ. Ηἰἷβ οἰ ϊεξ τεπιαγκ8 (δηὰ (ΠΟΥ 8γὰ 
ΝΕΓΥ δουία δηά ἀρροϑπὶϊε ) ἀγὰ εἰ θοάϊοαὰ ἴῃ ἢ [Ὁ]]οννηρ᾽ αθδίγαςϊ οἴ 
ὙΠεορἢγὶ. : Αὐτὸς ἐστιν ὁ καὶ προθυμίαν διδοὺς ὑμῖν ὥστε θέλειν 
τὸ ἀγαθον, καὶ τὴν ἐργασίαν αὐτοῦ εἰς τέλος ἄγων᾽ ᾿Ἐνεργεῖ γὰρ ὁ 
Θεὸς ἐν ἡμῖν τὸ θέλειν᾽ τουτεστι, συνεργεῖ ἡμῖν πρὸς τὸ θέλειν τὰ 
ἀγαθὰ, καὶ αὔξει τὸ ἀγαθὸν θέλημα ἡμῶν, καὶ συνεκκαίει ὥστε θερ- 
μότερον γενέσθαι" Καὶ ἄλλως δὲ ἐπειδὴ τὸ τέλος αὑτὸς ἐπιτίθησιν, οἱ 
δὲ ἄνδρωποι ἅπερ ἃν ὁρῶμεν τελειούμενα πρὸς ἐκεῖνα καὶ τὸ θέλειν 
ἐνεργεῖσθαι ὑπὸ Θεοῦ λέγει᾽' οἷον, ἠθέλησᾶς τι; ἐνήρξω πράττειν 
τοῦτο᾽ ἐὰν μὲν τὸ τέλος ἐπακολουθῇ, θέλεις πλέον τοῦτο τὸ ἔργον" εἰ 
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δὲ οὗ, ἀκοναρκᾷ σοι ἡ θέλησις. Τοῦ τοίνυν τέλονε παρὰ τῷ Θεῷ. 
ὄντος, τοῦ καὶ τὸ θέλειν ἡμῶν συνεκκαίοντος, εἰκότως καὶ τοῦτο φησιν 
εἶναι παρὰ τῷ Θεῷ. Ἡ καὶ ἀπὸ πολλῆς εὐγνωμοσύνης ὃ Παῦλος καὶ 
αὐτὸ τὸ θέλειν ἐκ τοῦ Θεοῦ ἡμῖν ἐνεργεῖσθαι λέγει' ὥσπερ καὶ τὰ 
κατορθώματα χαρίσματα καλεῖ, οὗ τὸ αὐτεξούσιον ἀναιρῶν, ἀλλὰ 
βουλόμενος ἡμᾶε ἀεὶ εὐχαριστεῖν, καὶ πάντα ἀνατιθέναι τῷ Θεῴφ᾽ Ὅρα 
δὲ καὶ τὴν λέξιν’ ἐν ὑμῖν, εἶπε, τοῖς μετὰ φόβου καὶ τρόμου τὴν σω- 
τηρίαν κατεργαϑομένοις" ἐν γὰρ τοῖς τοιούτοις ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς τὰ 
πάντα. ἴ{ 8δπὶ ἠοῖ τηϊϑίακοι), ἴΠ6γῸ ΓΘ ΠΕΓΘ 8ΟΙῺ6 ἴορίς8 Ὠοΐ (0 
ὕε ἤυυπά ἴῃ, δηὰ οἴπεῦϑ δηα]θ ἴῃ ἃ τρδῆηεγ δι ρειῖοῦ ἴο τἰμᾶῖ οὗ 
ΟΥΥ Ὀεβί πηοάεγη ιν, 68. 

14. πάντα ποιεῖτε χωρίς γογγυσμῶν καὶ διαλογισμῶν. 
Μοβὶ τηοάθγῃ δῃηὰ βοπα δηιθηΐ (ὐοιμημπηθηίδίοῦβ σοη- 
56. {ἢ15 8ἃ8 ἃ σϑῃθγαὶ δχῃογίδιοη {0 {Π6 οσοηδίαῃξ 
ἀἸβοθαγρα οὗ 41} ( γβίδη ἀυε1685 διηϊάβὲ ν᾿ ἤαΐθνοσ αἰ 
ἤσυ 1168, ἀοαθίβ8, δηα ἰδπιρίαιοπβ. ὅδο Τηρθοῤογοί: 
προθυμὼς φέρετε τὸν ὑπὲρ τῆς ἀρετῆς πόνον, τοὺς ὑπὲρ τοῦ 

Ἃ 
εὐαγγελίου κινδύνους, μὴ δυσχεγαίνοντες τὰ προσπίπτοντα 
λυπηρὰ, μηδὲ διαφόροις χρώμενοι λογισμοῖς" ἑαυτοῖς γὰρ 
τὸν πλοῦτον ἀθροίξετε" οἷδὲς δὲ κέρδη συλλέγων μέγιστα 
ἀσχάλλει καὶ τονθορύξει. Βα {Π||8 566 1Ὼ5 ΒΟΆΓΟΟΪΥ Γα- 
σοης Θά ]6 ἢ [Π6 ΤΟΙ. γογγ. ἃΠα διαλ., ὉΠ|688 
{Π6Ὺ Ὀ6 τηυοἢ ἰοτίυγοά. [ γαίθον δϑβθηί ἴο Ηεϊη- 
ΓΤ ἢ 8, (ἢδι Πανίηρ δί νογ. 12 ἃ 18 σίνϑη ἴδηι ἃ ρ6- 
Π6Ια] Ἔχῃογίδοη ἰο (γί ϑιίίδη σοηβίδηον, [16 ΑΡροβ- 
116 πον ΓΘΟιΓΒ ἴὸ ψηδέ 6 ἢδΔα τηογα Θβρϑοῖ!ν σοη- 
ΒΙἀογαά δὲ νϑῦ. 8--ἦόΧ δὸ αἷβο (τεὶ]!., ἔΡΒΜΌΥ, δηά 
Μδοΐκη., 6 ἤτβὲ τηρης οηρα οὐ ψῇοπ οὔβογνορβ, (δῖ 
ἢα Θῃ]οΪ 8 οὐ {Π6πὶ (ἢς (γι βίίδῃη ἀυΐν οὗὁὨ ονογίηρ 
{Π6Ὶ1Ὁ ραϑβίογβ, δηὰ δι ἀβ1Π6 ἤδη οὗ Οοὐ, θεδοδι86 {16 
οδοάϊθηςο 15 ἴο θ6 γεαπάθγϑά 88 απίο αοά. δε Ερῃ. 
ὅ. ἃηΠ4 1 Ῥει.δ. ΒΟΥ (ρογ 808 ργι θη} γ} τη 168. 
δοίδ, ΘΧΡΙΑΙΠΙηρ :. “Κ ΟΌΘΥ ἴῃ6 ργϑοθρίβ οὗ (ἢ6 (ἈΠ γὶ8- 
ἀπ [Δ1{}}, Δηα οὗἁ γουγ Βρ᾽ 18] πιοηϊίοσβ σΠ ΘΓ ΠΥ, 
δΔηα ψηἤουΐ ρστιιρίηρ, 8η4 τοδαγ, πἰῃοι ἐχδοίίηρ 
ἃ ΓΘΆ80ῃ [ὉΓ Ἔν θγῪ σοπιιηβηά {Π 6 ὺ ἰδν ροη γου." ΤΊΘ 
Ὑογγ. δηὰ διαλογισμ. ἃτΘ6 (48 Ηριηγιο 8 ΟὔὈΒΘΓνΘ68) 
εῇδβοῖβ οἵ {π6 ἐριθεία Δηἀ κενοδοξία, οἵ ν᾿ ἢ16}}) ἢ δὰ 
οδυϊκοηθά παπὶ δἱ νοῦ. 8---ὅ, Γογγυσμὸς ῬΓΟΡΘΙΓΙΥ 
Β᾽ση1ῆ68 ἃ ἀτωπιῤίίηβ. ᾿πμἐέογῖηρ, πι ΓΉΗΓῚΉΡ δὰ 
διαλογισμὸς (ἰοηοΐα65 (ἰ)αὺ Βρ!γὶξ οἱ ὀτοιδ6 δηα δωεδέθν- 
"ρὲ ἴὰ νοι {86 γογγυσμ. ᾿80 4 }}Υ ἤηἀ 8. νϑηΐ, 

ΥγΟΙ,. Υ1]. 84 ᾿ 
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ὨΔΙΏΕΪΥ, ἃ ἀἰϑροβϑί(Ιοη ψὨϊοῆ δθοκα ουἕξ ἀουλίθ, απὰ 
Τ]ΔΡΏ 65 “ΠΟ 168, ἜΝΘΓ 861ΖΙ ΠΡ ΔΏΥ ΠΙΠΊΒΥ ΓΟΆΒοα 
ψ Ὠογθοη [0 ᾿08{Π{ὴ’] πορίεςέ οἵ ψ ἢδί 185 γεᾳυϊγθά. 80 
(δὲ (Π6 ἔνο ρἤγαβθθ ἤανα ὨΘΔΓΪΥ (Π6 Βδ16 ἴογοα ; 
ἤθησο Π6Υ ἅγὰ Ὀοίἢ σοηάογοαὰ ὈΥῪ ϑοθ]θυβ. ὑγομερίο 
αἩΐπιο. . 

16. ἵνα γένησθε ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι. ΤΠΘ ἵνα 
ΒΙΠΡΙΥ ἀδηοίεβ γεδμίέ δηὰ ἑεπάοπον ; 4. ἃ. ““ΤΒὺβ 
ψ1}} γα 06 ]Δηη61685,᾽ ἅς. ᾽Ακερ. 18 ποέ (ἃ8 ΗΘΙ ΠΣ ἢ8 
8808) ΒΥΠΟΠΥΠΊΟυΒ ΜΠ} ἀμεμπτ., δυϊ 1 8 οἴξφθη 
Ἰοιποαὰ ψ τ 11 δηα 1[8 Βγποηγηθβ. δὸ Ρ]υΐ. 93, 499 Β. 
(εἰἰοἃ Ὁγ ὙΥεί8.), ἔργον δὲ ἀμεμφὲς εἰς ἀρετὴν καὶ ἀκέ- 
ραιον οὐκ ἔστιν εὐρεῖν. 1 ἀπά Τα τος Ον. 914. ἀκέραιος 
ἀνεπίληπτον ἡσκηκὼς βίον. Οη 18 ἀογινδίίοη (ἢ 6 Εξγπιο- 
Ἰορὶϑῖ8 ἅἃγθ ποῖ ἀρτεο, Τῇ τηοβί ρσοῦδθ]6 ορϊηίοη 
15, (δι 11 σοπηθ8 ἔγομι ρὑγίναινο δηα κερῶ, ἰο »εῖΐξ. 
80 {6 Εἴγιῃ. Μαρ. οχρ δίῃ 1{ ὁ μὴ κεκράμενος κακεῖς, 
ἀλλ᾽ ἀπλώς καὶ ἀποικίλως. [{ {ΠοΙοίογο βθθ)β ἴο 6 
δαυϊναϊοηΐ ἰο {π6 ἱπέερεν υἱέω δοοίογίδφιθ μενα οὗ 
Ηοτᾶοοθ. Μδοζη. γοηάθιβ ἴἰ ὠπέαϊπἰεά, Βυΐ Ὀγ δἴπ- 
ἴηρ δἰ Ὀοίηρ νΘΓῪ ΠΠογα], ἢ6 (88 ΟΠ ΠΊΔΩΥ Οἵα οσοᾶ- 
5105) [0865 {ἢ 6 Βρ1|10 οὗ [6 ἰ6γπι. Τὴ ν0 δχρζγεϑ- 
ΒΙοηϑ ἃΓ6 ὙὙ6}} σϑηδογεὰ ἰὴ οὖγ (ομηηοη Μ᾽ γβίοη 
δίαπιοῖε58 απά παγηιΐθε5. ΓΘ ἕο] ον ηρ' Ἔχρ θβϑίου 
τέκνα Θεοῦ ἀμώμητα [γί 6 Γ 0145 {π6 ἸΙά68 ; δηά [ξ 
18, ἃ5 Η δἰ ὨΣΊ οἢ8 ΒΔΥ8, ἃ ΘΟ ΠΟΠΙΘΉ ΡιοΟΥ πὶ ; ἃ8 τέκνα 
ἐπαγγελίας. ὅ66 Βοιῃ.8, 16 δι 91. 9, 8. ("4]. 4, 48. 

16. ἐν μέσῳ γενεᾶς σκολιάς καὶ διεστραμμένης" 
ἐς ΔΙΏΟΠΩ ῬΕΘΙΒΟΉ8 οὗ ογοοϊαα δηά ρϑύνοσβα Παρ (8." 
ΤῊ ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 18 ΣΙ ΡΒ ΕΪΥ Βαρροβεά ἴο Ὀ6 ἀοτγῖνοά 
ἔτοπι δεῖ. 82, ὅ. γενεὰ σκολία καὶ διεστραμμένη. 
Απά :ἢ 5:11|ὰτ 6 ΓΠῚ8 .168118 Βρ6αΚ8 οὗ {Π6 εν δἱ 
Μεαίϊ. 17, 17.; δηὰ Ῥείει, δἱ Δςοίβ ῷΦ, 40. ὅο «4150 
Ῥ5, 77, 10. γενεὰ σκολιὰ" δηά Ῥτον. 4, 94. 16, 98. 
ΤΠ6 ἰθγπ8 σκολιὸς ἀηα διεστράμμενος, Κ6 ΤΩΔΗΥ 
οἴεῦβ οὗ ἃ 81Π|1}181 86Ώ86, ἃ8 στρεβλὸς, ἃΓ6, Ὀοίἢ! [ἴῃ 
{π6 ϑδογρίυγαὶ! δηὰ ΟἸαβ5510 81 τυ θγθ, Δρρ] 16 ἃ ἴο ἀ6- 
ποία εὐὐοκοάηε55. ὅδο Αττίδη Ερίὶβϑιί. (οἰϊθὰ Ὀγ Ηείη- 
τὶς ἢ 8) δόγματα στρεβλὰ καὶ διεστράμμενον. 1 δαἀ 
Ῥιηά. δρ. ΡΙαί. 865 Β. πότερον δίκας τεῖχος ὕψιον ἣ 
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δκολιᾶς ἀτατᾶς ἀφαβὰς, ἵς. ὙΠῸ, ὈΥ ἃ 5:14 τη6- 
(ἀρδοῦ, 6 ΗδοΡ. Ὁρν," 18 οἴὔδη υβοα ἴῃ [δ Β6η58 
»ενυεγδ6, τοϊοῖοα, δ 

1ὅ. ἐν οἷς φαίνεσθε αἷς Φωστῆρες ἐν κόσμῳ. ἴϊ 18 
βίγδαηρα (πὶ βοηιθ (Ομ δηϊδίοῦβ (48 ΤΠΘΟΡὮΥ]. 
ἘΓΆ8Π)., δηά Μδοίκη.) βίιουϊἁ ἰδΐίζ φαίνεσθε ἴῃ [Πέ 
ἤηροναίίυθ. ΝΟΥ 15 (ἢ6 ψο σοῃῇηρα (48 πιοβί (οηλ- 
τηρηίδίοῦϑβ {Π1|01} (ο (86 πλεῖν βρὰν; θυΐ 1ἰ εἰρηιῆθβ 
ψ6 απά ςὁμοἢ αα ψο. Ἰοάάγ, ὯδΔ8 ογο (1 {Π|010) ανιηοοά 
1685 {Π8ῃ [ἰ58. υϑ08] Ἰυάρηθηΐ, Ὁ ΓΟ] ον ίηρ, δαυγιη 
(γο σαυρίιῦ τῃ6 ΟΡΙΠΙΟΏ ὉΡ {ΓΟ [8 ἱπρϑηΐουβ 
σουπίγγηηθη, Β6ΖΆ,}) ἴῃ σορλγαϊηρ ἰῃ6 φωστῆρες 88 
ανίπρ δὴ δἰ υοίοη ἰὸ ἔξρἠξ-ἤοιιδος. “ΓὮ 8 18, {κὰ. 
ΚΏΔΗΥ Βοί:οη8 Οὔ πὲ ὈΓ]Π]Πδπί, δι ἴοο ΤΑ ποῖ 1] ΕΥαποῖ- 
ΤΏΔΏ, ἃ ΤΊΘΓΘ Ἰρηΐδ ἰδίυι8, ΟΥ ἴαἶβα Ισΐ, τ Ὠ]οΝ, 
ἀΒβουρῇ 1 δΥ ρμᾶ88 ΟΥ̓ νογῪ Μ6}} ἴῃ ἃ ρυϊρὶ( ἀφ ]6- 
“Δ (10, 15 ποῖ ρΓΟΡΟΓ (0 θ6 ἰτδηϑβρ᾽δηίθά ἰηΐο ἃ (οἴ- 
ῃηρηίαίγ. Τθογα 8 Ρ] ΔΙ ΠΥ (88 ἐπ 6 δης θη 84.})) δῇ 
αἰ!υδίοη ἰο (6 λφαυοηίῳ ἱμηιπαγῖος ἰμδΐ ρᾶνο ρὲ ἰο 

ἘῚ νορ]ὲ οὔϑεινε (αὶ ὩΡΡ ρΓΟΡΟΓΙΥ οἰ σηΐβοβ (ὁ πιαΐε δοοξκεά, 
ἰο ἀϊεϊοτί, ρεγνεγῖί. Ἐὸν Ὀοῖι ὩΡ» δηὰ ΡΨ, ἽρΦ, ἘΡΡ, διὰ ἽΡΨ ϑϑεῖω 
Ὧο Ὁδ ΟὨΪΥ νᾶτί δι οΏ8 Οὗ ΟὯΘ ΦΘΏΘΓΑΙ ἐδ; δηὰ δνεὴ ἃ]}, ἰπουρἧν γθ- 
ΕΣ 88 βοραγαΐε γοοῖβ, 8ζὰ, ἴῃ ἴδοῖ, ἀογί ναιΐνεβ ἔγοι {πὸ ρει εἶν 

Ἰΐογαὶ Ὁ, τ ῃίοἢ ([ δὰ δυγρηίβεα {Π6 1, οχίοοργαρἤοῦο δῃουϊὰ ποῖ 
Πιανό β66ῃ,) εἱβιίΐβεδ, ᾿ἰ σαν, ἰο λοοῖ ; ἱπάεοά οὖν δοοὶ (Δπά ροῦ- 
Ὦδρο ψοζο) ἰ8 ονϊάθηι}γ ἀξείνεα ἤομ ἰ. Ἠδησα ἰδ οΟΙΏ68 αἷδὺ ἴο 
ΣΏθδη ἤοοξκ ἰπ, εἶκε ἱπ, ΘΟΝΙ͂ΜΕ, οοπέρτοϑε, δια, ΤΠ ΡΝ τοΐρηις ννοΣ 
ἀεποίῖε [6 ἐπα ΟΣ ἐσίγεπιδίῳ οὗ δὴν ἰὨΐηρ;, δίηςε (ἴα γα ἰς 18 οοπβπεά, 
αηα 88 ἐξ ἐϊηιϊ δ. ΤῊΘ 8816 1668 οὗ ἐὐρσὶπρ ἱπ, οὐηβηϊηρ, δια. 18 ἀϊ- 
σοΓΏἶδ]9 ἴθ ἽΡΨ, ἰο ὀίπα αὐομὲ; ἔτοτῃ ἤθη οθ ἽΡΨ, τὶπρ-εἰγοαϊκοά. 
ὉΡ᾽ ἰδ οὗ ἐΧΘΟΙΪΥ [Πα βαπιθ 86 ηθα Ὁ ΦΡΝ, δηὰ ἴΐ 19 ποῖ ἱπηρτοῦαθὶς 
ἐπα σκολιὸς, οὗ ψ Ὠΐοῖ (6 Οσθεκ Εἰγτμοϊορίδίϑ ρὶνο 80 ἱπαϊβογεηῖ δὴ 
δοοουηΐῖ, ἰ8 ἀεγίνεὰ ἔτοτ ἰΐ, ἅ 1688 11 ΘΟῃ168 ἔγοῃι σχόω, οὐρῃδία νυἱιἢ 
σχέω, εἷπρο, κε». ὮΝ, ἴο ἰοοῖ;, ἰδ υδϑὰ Ὀγ 1 58η16 ἤριΓε 85 ἰδαξ 
φυῇ ἢ; δυϊθαὶδίβ ἴῃ ΦΡ». [ἷ ἑδηηοῖ ἔοίυεαν δ άΐηρ,, [δὲ (ἢ8 ποτὰ 
εσἰολεα ἀοεβ ποέ ξοπ)6, 88 ϑκίπήεῦ (δηἀ ἔγότῃ Ὠἰ πὶ τοδὶ Εςγιηο]ορίδϑ(8) 
ΦΌΡΡΟοϑεβ, ἔγοπι υἱέξϊαέι5, Ὀυΐϊ, δοοογάϊηρ' ἴο ΒΚΙΏΠΟΣ 5 Αὐγδέ, Ὀυϊ γα" 
7εεἰει τπουρμῖ, ἔγοιη (6 Απρ'. 88χ. ριοοα, ἃ τοἱοῆ, ΟΥ εοἱξζατά. [{ 
τ Πογοΐοτα ᾿ἰίου αν δ, η 168 δειοἐἐολεα, νἷξ. ὉΥ (8 [6ν}} ; ἴοσ (παὶ νυὰβ 
μἱδἰ πἰγ ἴῃ 1Π6 ταϊπὰ οὗὨ {π086 ΨΠΟ ὅτοῖ υϑεὰ {πὸ ννογά, ΤΏ, ἴῃ οὺγ 
σσίληαὶ ργοσοβ868, ἴπ6 υγβοηοῦ ἷἰ8 8616, ἰῃ (ἢ ᾿πάϊοίπιοηί, (ο ἢανα 
Ῥεγρεϊγδι θα [Π6 οτἶπλα ἰδ!ὰ ἴο ᾿ἷ8 ομδγρα, ἐνοἰίθα ὃν ἐδ6 ᾿δοι!. Ῥτο- 
ὉΔΟΪ (ἰν8 νψα8 Ὀογγον ο ἔγοιῃ (6 αν ἴογπιδ οὗ οὖν Αηρίο ϑαχοη 
Θησοβίοῦβ Οὗ ἴδ (ἰὴ οὗ ΑἸίπεα, 8, 

ϑ.κ9 



γ94, ΡΗΓΠΠΊΡΡΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1]. 

16 ψοτ]ὰ, δη ἃ ἃγα σδ]]θα ὈΥ 1818 ἤδπηθ ἱῃ ΟΠ. Σ, 
14. ὃς 16. δᾶρ. 18, 2. Δηὰ δ᾽ιν. 438,7. Τῆδ ρέαπεές 
Αἶδο ΙΏΔΥ 6 δὶ 1 νὶον ; δπο6 ἴῃ ουΐ. 8, 40, 
12,8. Δη4 1 Μδος. 1, 94. ρΡαεγβοηϑβ διηϊποηΐ ἴοσ νισγίιο, 
ΤΔΏΚ, οὐ ἰ8] 6 ηΐ8, ἃΓ6 80 πᾶ, ΝΟΣ 18 [86 τηροίδρἢοῦ 
ὉΠΚηοΨῺ ἴο {Π6 ΟἸδβ8ις] ψτιίθγβ. δὸ Ατιβια. Ῥα- 
πδίμδη. ἢ. 186. (οἰἰοἀ Ὀγ Υ ί5.) πῶς οὐκ ἐκεῖνοι διὰ 
πάντων ἐξελάμπον ὥσπερ ἀστέρες; Τὸ ψὮϊςἢ 1 οουϊά 
84, [ἢ 10 ΘΓΘ ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ, ΤΠΔΠΥ͂ ΟΥΠΟΥ ράββαρθϑθ. 1 
ΠΘΘα βΟΔΓΟΘΙΥ ΓΟ] ηα ΤΥ τοϑάθγϑ οὐ [ἢ 6 ΝΘΓῪ 531|Π}1}8 
ΠοΙραγίβοη 1ηὴ Μαῖίι. ὅ, 11 ἃ 16. Ερὶ!. ὅ, 8. δΔπὰ 1 
ΤΠ688. 1ὅ, ὅδ. ΑΙ] (ἢ ϊ5 ταῖρμῦ μάνα βϑῆοψνη (ἢ6 (οπι- 

, τηδηϊδίουβ [8 {ἢ 6 ψο σουἹὰ ποΐ 6 πιοδηΐ ἴο ΔΡΡΙΪΥ͂ 
το {πΠ6 ῬΗΠΙρΡΡίδη5 οπῖν, Ὀὰϊ 848 {[Π6 ραῆσγαὶ 86ῃ56 
ΜΙ Οἢ 1 ἢάνα ἀρονα δϑβιρηρά (ο [ἴ. 

16. λόγον δϑωῆς ἐπέχοντες. Οη {Π6 86η86 οὗ ἐπέχ. 
Ο(οιημηρηίδίοτβ αἰἔθσ. Μοβί σϑηάθγ 1ἴ, “" Βοϊάϊηρσ 
ἔοσιἢ ἴογ (6 ρυϊάδηςσο δη4 Ἔχδπιρ]α οὗ οἱ δθγβ." Απὰ 
80 ον ἘΠρ] 8 ΝοΙβίοηϑ. ὙΠ6 58Π|6 8686, ἴοο, 18 
αϑϑίρῃρα ὈγῪ Οτοῖ., ῆο 88 γ8 ἰῃθῦθ 18 8 ΔΡΟΘΟοΒίβ 
τϊχοὰ ἢ ἃ οοπῃραγίϑοη.Ό. ἀπά Βοβθηΐῃ. οὔβογνοβ 
{παῖ {18 18 τοαυϊγθὰ ὈΥ {π6 σοπίοχὶ δηά [86 ᾿Ἰηριδ 
Ιαῖῖο. Τὸ (6 ἰαἰίοῦ ροϑιίοη, ἤονανοσ, 1 τηυβί 
ἀδιηυγ ; 51ηὴ66 ΠΟΙΓΠΘΓ {Π]18, ΠΟΥ ΔΩΥ βρη! ῆοβίίοη {Κ6 
1ϊ, 19 ἐουηά ἴῃ 1η6 δογίρίυγα! ψυειβ; δηα 8ἃ5 ἴο (ἢ6 
οοπέοχέ, [δι ἀαροηά8 ἃροὴ ψ δῇ {Π6886 Ψψογήβ8 ἃγθ ἴο 
6 τείδγγβα ίο, Νον {πὰ (οιπμπιοηΐδίοῦβ αν πο- 
εἰσρά {πδξ νϑῦ. 1δ. 185 ραγθηϊῃοίίοδὶ, δηα ἰἢυ5 ἐλεδε 
Ψψογάβ γοίεγ ἰο {Π6 δά πηοηϊ!οη πάντα ποιεῖτε, ὅτ. δἱ 
νογ. 1ὅ, 1 οσδῃῃοί, ἐπογείογο, θυ ῥγοίογ {Π6 ἰηΐξοι- 
Ρτγοίδιίοῃ οἵ βοῆηβ δηζεπίβ (ἃ5 ΓΠεοάογεί δπά Ηδθ- 
806}.) Δηἃ πιοάθγῃ8, 88 (μοῦ, Εηδίσῃθ}}, Ὑ οἱ, 
γνμιῦν, οιβ., αηὰ Η δ᾽ 88,) κοορὶηρ᾽ ἔο, γοέαϊπϊηδ 
εὐἱἐδ οοπδέαπον. ΟΥ̓ἢ15 β6ἢ86, ηἀ6θά, [616 18 Ὧο Ρο51- 
ἄνα Θχϑιηρῖο ἴῃ τ[ἢ6 Νὲν ᾿Ερϑέδιηθπί:; δυΐ [Π6 ψνογάὰ 
185 Οἴθη υϑοά [ἢ βίρῃϊῇοδι η59 ΠρΑΙΪγ 8|1|6α ἰο 1ξ ; 85 
Ω1 Τίπηι.. 4. 16. Μϑην 5ιηἶαγ Θχπογίδιοἢ8 Οσςιῦ 
Θἰβονῇογ ; 88 1 1 (ὟΟΓ. 11, 2. τὰς παραδόσεις κατέ- 

ετε. Ηδερ. 10, 28. κατέχομεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπί- 
ὃς ἀκλινῆ οἰ 8:6 ρ1551π|ὲὸ. 
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ἈΠῸ λόγος ϑωῆς ἰβ Δ ΘἸαρδηξ ρου ὮΓΑ818 ἴοσ (ἢ 9 
οδρεί. 
16. εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ. ΤΠ εἰς 

ἀδηοία8 {Π6 εηά δηὰ γεδεΐέ ; 4. ἀ. “δο ἰδὲ γουγ 
σοηνογϑίοῃ ἴο (6 ἰδ, δη ἃ γουγ σοῃβίδ που {ῃογοίη, 
ΤΏΔΥ ὃδ 8ἃ τηδίζογ [ὉΓ ΤῺΥ ζα]οϊοίηρ ἴῃ ἰἢ6 ἀᾶν οὗ 
ΟΠ γῖϑι,᾿" 1. 6. (ῃ6 ἀδγ οὔ υάρτηοεηί. ΤΠ ὅτι βρη 685 
μαηιοῖν ἐλαΐ; δῃὰ {πὸ ψοΓαβ οὐκ εἰς κενὸν---ἐκοπίασα ̓  
ἐγ μοῦ ἀσνοῖορο {Π6 ργθοβάϊηρ (πουρθξ, δηα οοηίδίη 
8 οἰδρδηΐ ἐξέοέθ5, εἰ τ ἡ ϊοἢ 1 νου]α σομραγο δοίοῃ 
29. ἅμα γὰρ ἄελπτα σὺν θεοῖσιν ἤνυσα, Δμα δ᾽ οὐ μάτην 
ἔρδον [Ιῃ {Π6 εἰς κενὸν ἔδραμον ἴΏ6ΓΘ 18 84η ΔρΟὨ 8.164] 
Δ]υϑίοη, 450 υβοᾶ κδἱ ὅδι. 2, 4, (ὈΏΡδΓΟ, ίοο, 
1 (οτγ. 9, 26. 76 εἰς κενὸν ἐκοπίασα 18 80) οΙη6α Ὀγ 
ΨΆΥ οἵ οχρδηδίίΐοη. Ηον Δρρ)]οΔ0]6 10 ψ88 ἴο {Π6 
ψο]6 οὗἁἨ δί, Ῥαυ}}5 |{6, δίίογ ἢθ θθρδη ἰο ργϑδοῇ {6 
Οο8ρε6!, ἰ8 ορνίουβ; δηα [{ 18 ΒυΓρτβδίηρ (μπᾶ Ν᾽ εἰ8. 
βιιου ἃ ἤᾶνα τοοορη!Ζοᾶ 0 »ῆ0γ6 ἴῃ ἰὴ γεππὶπρ δά 
ἑαϑοιγίηρ [ΔῊ δῇ 4} }β᾽οη ἰο Π[8 ἔΓοαιδηΐ Ρογορτηδ- 
(Ἰοη8, ““ Γ,οηρδη ᾿ἰ6Γ Η]Θγοβοϊ γλ18 ρου ἰοίδπὶ Μδοθ- 
ἀοπίαπι."" 1 Ὠθ6ἀ ΟὨΪΥ γε ἴο {Π6 δβεοιίηρ; ἀ6βοτὶρ- 
.1οη οὗ Πἰβ σουτβα οὗ ἰδ αὖ ὁ (ογ, 6, 4---ὅ0., σῇογο, 
διηοηρ [Π6 ταβῖ, 6 Ὦᾶν6 ἐν κόποις. 

17. ἀλλ᾽ εἰ καὶ σπένδομαι ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ 
τῆς πίστεως ὑμῶν. 10 ἰ5 ψ6}} ορβαγνϑά, ὈγῪ Ηθιηγι ἢ, 
{πῶι (Π6 ρτγοοδάϊηρ ψογὰ κοπιᾷν, ΜὨϊοἢ ἀδηοίθ8 {Π6 “ 
ναγίοιιβ (0115, Παγ 8108, δῃα {{|41}5. ἢ6 Παά ἴο φη- 
σουπηίοι ἰπ ἢΪ5 Αροϑίοί!οαὶ οὔςα, πιρἢξ Θαβιν βυρροβὲ 
ἴο ἰπὶ [Π6 ΡΟΒΒΙ0ΠΠΠΥ οὗἁἨ ἢ18 Ὠανίηρ ἴο βϑουηῆςο, ἴῃ 
{π6 88π16 ρ᾽οτγίοιιβ οδ86, θν δῇ ἐΐε ἐἐδοίζ. 

ΤὨουρἢ βυοὶ 18 οἰθαγν [ἢ 6 ρΘΏΘΓΑΙ Β6η86, γαῖ [ἢ 6ΓΘ 
158 ΒοΙ6 ΟὔΒΟΌΣΙΥ ἴῃ (6 Ρῃτγαβθοϊορυ, δηὰ 8ῃ ἰποοη- 
ΤΌΪΥ 1ῃ λειτουργία. οι6 Ησίηγιοβ ἢ88 τυσἢ 
ΘαΓΠΘα ἰηνοδιϊραίϊοη ; ΓΠουρἢ, 88 τιϑιι], ἢ6 18. [6- 
ἀϊουβὶγ δηὰ τ᾿ Π} ΘΟΘΒ8Α ΠΥ τϊηαΐ6. [54] ρῖνα. [Π6. 
βυ θβίδηςο οὗ ἢἰ8 δΔηβοίδίϊοη. ““ Σπενδεῖν, π|Κ ἔδαγο, 
18. ἃ σομη]οη ΒΔΓ σία]! ἰθτπὶ ἰο ἀδποία {π6 ρουτγίηρ; 
οὔπε ψίηθ, ψ1η6 δηᾷ οἱΪ, οΥΓ οἵδογ 'αυϊὰ, οἡ {πε Ποδα 
οὗ τἰ16 νοΐ Ῥγανίοιϑ ἴο ἢ8 Ὀθίηρ; βδογιβοθά; δῃηά 
88 ἰξ ψ)88 ρου Ὀροη ἢ18 ᾿684, ἐπισπένδω [458 τχυρῇ 
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τορτίεγ. ὙΠ ἐπὶ βίρητῆθοβ “Ὸχ, οἵ ὁ ἀσοομπί ἡἵ. 
Βα ἐαψ᾽ οβί]β ἀοθϑ ποί Κρ τν ΒΥ ον ἐδ (σοσρεΐ 
αἰ εἰ μαμὰ ἴο ἈΠΙσἢ δα Πδά οοηνογίοα ἰδο, δυΐ 
ὩΔΏ168, 1ηβϑἰ6δ61, ἐδοδε σορά ἐυογ}8 ΜὨϊοἢ τῃ6 ΑΡροϑβεὶ8 
βαά σεηοτγαίοα ἢ {[Π6 ῬΠΠΠΡΡίδπ8 ; δηά {{ππ656 ἢ σοπι- 
Ῥᾶγοϑ ἴο θυσία δῃά λειτουργίας δ πη΄ τη οίΔΡΌΟΓΒ 
[τοαυθῃι ἢ ΟσουΓ; 88 ἴῃ οηι. 91, 1. 15, 16. Ηδ:Ρ. 
18,16 δ 106. Τυ8 Πα ογὸ ἴον ἐπὶ τῷ πίστει ὑμῶν 

υἱα ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν. 
ὌΝ Βανίηρ Ὀτουρῇϊξ ογναγά {86 ᾶρο, 6 ἄγθββοβ 
Δς ὈΥ σοιηρδαγίηρ ᾿ἷ8 ΟὟ ἀραιἢ ἰὸ ἃ ἰιθαιίοη, ντἢ 
Μοὶ ἢ18 Ὀ]οοα ψου]α Ὀ6, ἃ5 1 νογο, ἴο Β6 ρουγοά 
ΟΥΟΣ ἐμοθ6 βδογι ῆοσθϑβ, ν᾽ ςί!9, διιά οὐαί, ψ ΠΟΙ, 

ΟἘΥ (δεῖν ἢ δηὰ (γι βιίδη ῥγοῦγ, (Π6 ῬΠΠΙρΡΡίαἢ9 
Ἀδὰ ργοϑοηίθα ἰο (ἀοή." [1 18 οὐβογνοά, Ὁγ Ηδημι. 
δηα ἵμδοκῃ., {π8ι (ἢ6 Ὀγιηρίηρ ἴἢ οὗ πηδη ἴο [6 ἔτ 
οὗ (Ἰγίϑε, ἴἰο 1π6 δι θγδοίηρ δηὰ σϑοοϊνίης οὗ {μα 
(ὐοϑρεὶ, 18, ἴὼ οἴδοσ ρίασθϑ, δἰβο σοιῃρδγθά ἴο ἃ βδοσι- 
ἔσο, δηά [86 Αροβί]α ἴο δὴ οβὲοϊδιίιης ῥγιθϑί. ὅδ66 
οι. 12,1. 16,16. Απά Ποάάε. οὔβογνϑβ, δῖ {868 
ἈΑΡοϑβιί16 σοῃϑίἀθγβ ἔῃ {πῇ οὔ (6 ῬὨΠΙρΡΡί ἢ 85 δὰ 
ΔΟΓΟΡΙΔΡΙ6 βδοιῆςθ ργεβοῃίθα ἰο οὐ; δηὰ 1 ᾿ς 
ἱπουττοα τπηϑγίγγάοπι [ῸΓ 18 Ζϑαὶ ἰο ργοιηοΐβ "ἴ, Βο 
ταῖρι Βρεακ οἵ [ιἰ5 Ὀ]οοά 48 ἃ ᾿ἰθαώοη ροιγϑὰ ουὲ 
ὍΡΟΙ Οσοδϑίοῃ οὗ 1", στ σγοδίογ ὈΘΔΌΓΥ 8ηα ρῥεὸ- 
γ ἰῃ8η τηοϑὲ (οπητηοηϊδίογθ ανα τοιηδτικοα." 

ψΟΣ]ὰ «δἀἀ (ῃδί ἃ 5.πΐᾷγ τροῖαρῇοῦ οσουγϑ ἰὼ 
Ἑπτὶρ. Οεοϑέ. 188---100. 

- Τῆς Δροβίϊρ, ἤθη, Μ 111} ἸΠΟΧΡΓΘΒΘΙθ16 πηαρηδηϊ- 
Ωγ, δα ἀβ χαίρω καὶ συγχαίρω πᾶσιν ὑμῖν, “1 (8 }5 δὲ 
80, 1 584}} γοϊοίςθ. δῃᾷὰ Ἵοοηργδέυϊδία γοῖ. ἔΕῸΣ (88 
Ἐοβθηπ,. ΡΑΓΑΡὮΏΓΔ568) ἴοΟ γοῦν, 8ηα ἴο 81} [86 860], 
{86 ἔγυϊ δ οὗ ὯΥ ἀοαίῃ ΜΗ] γοδοῖ.᾽ Μοβὶ ΟΥΣ16 5 δγὰ 
οὗ ορίηΐοη (δι ἰΠ6 Ῥγαβθῆξ 18 ἤθγ υβϑᾶ ἴος ἰδ. Εὰ- 
γνὸ Σ᾿ ὐνν ἐπ ΠΕ μὴν οογγοοί οὐ ποι (Π8ὲ {86 

(16, Ὁγ 4 θϑδαιυξέωϊ ἤρσυζο, ΒιρΌοΒ865 [15 11 ἴη 
ἀεαιὴ τῶν δὶ Ὠδηά ἘΣ Ἐκ Τμδΐ βδ μεν 
δνα ἱπἰθηάεά {ἢ!8 ἰς ῥἰαὶπ ἔγοια ἐδ 6 ψοσάβ [Ὁ] οὶ; 
αὖ νοῦ. 18, τὸ. δ᾽ αὐτὸ καὶ ὑμεῖς χαίρετε, καὶ συγχαίρετε 
μοι, Ὑ ΟΝ, ᾿ἴ τεηάεγοά ἰ τῃ 6 ζμέωγ 6 (45 ἴΠοδα τεῖος 



᾿ 

ἀἐἔμψἕἔΚΕοᾷ|͵ς 

᾿ ΡΗΓΜΡΡΙΑΝΒ, ΟῊΑΡ. 11. "2 

ἀἴγθοῖ Βᾶνο δῃ ἱπβίρίά δηὰ τρί ἃ αἷγ. ὍΤῊο δηιθπέ 
Οοιηπηθηίδίογθ, ψ τ (ἢ 6 ἀϑυδ] ρσοοά ἐδβία, βθϑῖῃ ἰο 
Βαν θθθὴ ἅψᾶγε οὗ [ἢ6 ἰγὰ σδίϊο οὗ {818 ι.ι86 οὗ [ὴ6 
ῬΓοϑϑηΐ. : 

19. ἐλπίδω δὴ ἐν Κυρίῳ Ἰησοῦ, Τιμόθεον ταχέως πέμ» 
Ψψαι ὑμῖν. Αἴἶδν δανίηρ σοηο!υάοά (ἢ6 Ἔχογίδι! ἢ 85 
σοιπηθησθά δἵ 1, 67., τἴὴ6 Δροβί]α 1ςόγύνθανοϑ βοιηδ- 
{πηρ τοϑρθοίϊηρ Ὠϊπηβο!ξ, ΤΙπγοῖῆγ, δη Ἐραρῆτσγο- 
ἀϊϊυ9. ΟΥ̓ ι686 ἱνγο Ὀτγοίδεθη, (ἢ6 ἔοσιηον ἢδά, 1 
Β6οιΏ8, δί (6 φαγῃδϑί γβαᾳιδϑί οὔ 86 Αροβίία (2 Τίμ.); 
ἤοηθ ίο Βοιῃθ ἰο 866 ἢϊηι, 8ηἃ νγἃ8 ΠΟΥ͂ ΜΙ ἢ ἢ] ΠΏ, 
δα ὙΠοΠΙ, 848 Ὀοίηρ 6 }1} Κηονη ἰο (86 ΡΒ ρρίδη5 
(Αεἰ5 16.), 6 ψουϊά ψ}Πρ}ν ἤᾶνα βθηξ 0 δυρροτί 
{Ποῖν τη 45, θυΐ {Ππ᾿ῖ Πα σου] ἢοΐ Βρᾶγα οΠ6 80 ἀθᾶγ 
δῖ 80 ΟἹ σ4] 4 6. Ἠονθνοῦ, ὯὮ6 οηάθδανουγβ ἰο 
ΒΌΡΡΙΥ {πᾶ ψαηΐ Ὀγ βαπάϊηρ ΕΡΑρἢγοάϊίι5, ψθο Παά 
ΤΟΟΘΏΓΥ σοοονοσθα οὗ ἃ ἀβδηροτζγοι8 ἀἰβογήογ, δηά οἵ 
Ποῖ ἢδ Βρ6 88 ἢ (86 πγοϑί Δῇδοι: οπαΐθ ἴθγη8. Αἱ 
16 β58Π16 {6 ἢ6 οοτηΐογί5 {Π6π|Ὲ ὈΥ βαγίηρ {Πδὶ 6 
ΠΟΡ68 8[ηογ! Υ ἴο Ὀ6 ΘηΔΟΪοα ἴο βοῃά Τπηοίῆυ ἰο 
ἴοι. (Ηδηγ]οἢ8.) 
ΤΠ ονθηΐ ψ ἢ οἢ Π6 νψαϊϊοα ἴῸΣ ψ88, ἀουθί1685, ἐπ 6 

ἀοίογηνηδίίοη οὗ [,8 [δῖθ, ἴογ 16, οσ ἀθαίῇῃ. 
19, ἐν Κυρίῳ. Ἰησοῦ. τ 18 τοιηαγκοα Ὀγ Ηδεϊη- 

ΣΙ ἢ : ““ Αροϑβίοϊ!, βἰοιΐξ οἵμηΐα, 18 οἴ 8ρ68 8188, 8 
1).6εο ΟΠγίβίοφυαδ γερείερδῃί." δὸ νϑσ. 2Φ. Τῇδε καὶ 
ἴῃ κἄάγω [)λ88 τη οἷ} ἔοΓΟ6, Δη4 5βίδη 45 ἴῃ ἴΠ6 ρὈ]δοθ οἵ ἃ 
βοηίθῃοο; 4. ἃ. “ἘΠαΐ ποῖ ΟὨΪΥ γοὺ τλδᾶὺ Ὀ6 ΠΥ 
Δβϑιγοα οὗ τὴν ἰδίο, δι [ αἰβο, βϑίηρ δβϑιιγεά οὗ γοῦν 
σομ αἰ τΠἸοη, ΤΊΔΥ 06 ΘΑΒΥ 1 τ ]η6,᾽ νεγ. 28. Εὐψυχεῖν 
ΒΙση ῆοθ8 ἴο δο 97) φοοή σομγαρε; οὗὨ ΜὨΙΟὮ Β6Π86 ΠΊΔΗΥ͂ 
Θχδιηρίθϑ ἅγα δά ἀιιςεα ΗΥ͂ Κγρᾷκϑ. 

20. οὐδένα γὰρ ἔχω ἰσό χορ με ιμνήσει. ῊΪ5 ἰη- 
ἐϊοαίθοβ {ῃ6 γοαδοῦ ΨὮΏΥ ἢ6 ψουὰ ἰανα ργοίδγγοά 
βαηάίϊηρ Τἰπιοίῃγ, ὨδΠ Εἰ Υ, μ6 Ὀοίηρ, ἃ Κίηἀ οὗ δεοοπά 
86, το σου]ὰ γνησίως, ὅτο., “ ἴδε] 85 σεπεΐμα ἃ Ο316 
ἴον {Πποῖ 48 δἰ πη861|.᾿ Ἰσόψυχον, ἐκο-κπάφα, ΟὨ 8 
ἐδ: {ΠῚ} Κ8, σαγο8 ἀρουΐ (Π6 βδῖη6 (Βίηρ, δῃὰ ἴῃ 19 
8816 ἸΏΔΏΠΟΙ. 80 ἸΠΘΟΡΏὮΥΪ. : κηδόμενας τῶν ὑμετέ- 
ρων ὁμοίως ἐμοὶ. ΟΥ̓ ἰλ18,. δηἃ δίπλα, [βθγιη8, 8ι:- 
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ἸΩΏΘΓΟῸΒ ΘΧϑηρἶο5 ἃγὸ δα ἀυσοά Ὀγ εί5. ; 85 δ. ῇοὶ. 
οἢ Ευτὶρ. Απάήγοη. 419. ἰσόψυχα τοῖς ἀνθρώποις εἶσι 
τὰ τέκνα. Ἰρηαί. δὰ Ηρφτοη. Μαρίαν τὴν θυγατέρα μου 
τὴν πολυμαθεστάτην---ἧς ἀντίψυχον γενοίμην" ἃς οη Ἐρῆ. 
εἴην ὑμῶν ἀντίψυχον. (Ὑ]ο88. ἰσόψυχον, Δη!Πηξαυμῃ. 
δὸ ἸΏΔΩΥ ἰαίογ (Ἰαββίοαὶ ψ για Γβ 88Υ, ἴσος τῇ κεφαλῇ 
οἵ ψυχὴ οὗ 8 ΝνΟΥῪ ἀδαῦ [τ 4, Απά Ηογ. δῃϊπης 
ἀμ]! ΠΊ626. 

20. γνησίως, ““ νι τΠ6 8384η76 ραίογηδὶ 66] ]ρβ 85 
ἸὭΥ86 1 δὸ ΤὨΘΟΡΠΥ]. : πατρικῶς. ΤΉ 8 1 ΤΊμ. 
1, Φ. ἢ6 04}18 ἢϊτη ἢ18 “ΟὟ 800 ἰῃ {ἢ6 [411}..᾽᾽ 

2]. οἱ πάντες γὰρ τὰ ἑαυτῶν ϑητοῦσιν, οὐ τὰ τοῦ 
Χριστοῦ Ἰησοῦ. Ἐοβοηπι. {Π1ηΚ8 τΠδὲ Ὀν οἱ πάντες 
8Γ6 τηθϑδηΐ, ποῖ 8} (Π 6 ἔθ οῃο 5 Κπόνη ἴο {ἢ 6 Αροϑι!ε, 
θυ Γ ΟὨΪΥ (πο86 δὲ Βογγθ, ψίιοπι πα ηοσἠἐ ἢᾶνα βϑῃηΐ 
ἴο ἔθ. Βιυιῖ [{ 15 ἠοΐ ᾿Κοὶν {πὲ 6 σου]ὰ πηθϑῃ ἴο 
᾿ποϊαάα Εραρἢγοαιϊίι8, ν ἤοπὶ π6 αὐά βεηά, δηἃ ννῆοπι 
ἢ6 50 τη οἢ ρΓΔΙ568 δῖ νϑγ. 25.; Δὴγ τότ ΤῃδΔη ΤΥ- 
οἰ ϊουβ, ψἤἢο τηογιθαὰ πο ᾿{{{|{Δ σοιηηθηἀδίίοπ. 1.185- - 
δϑηΐ (ὁ Ηοἰηγίοἢβ, ἐμαΐ {Π6. οἦ πάντες πὰ ὃ6 ἰά Κρ 
Ρορυ ]αγοσ ἔοσ οἱ πολλοὶ, ἐδθ σγοαΐ δμείδ. Τῆδ ννογας 
8 τῃηρδηΐ, Ηδίηγι 8. σοη]δοίιγαβ, ἔοσ πο86 ΓΟ γὶ5- 
ἴδῃ σοηνοτίβ δηἀ ἴθδοῆοτα ψῆ0ὺ Ψψόγα οὗ {6 20- 
ἀαϊΖιηρ ραγίυ, δπὰ ἔγοπι ἡ ἤοββ θην (ἢ6 Αροϑβιῖθ 
ἢδά βιυῆβδγθα 80 τπιοἢ. ὅ66 ϑῦρΓα 1, 15 8β8ε64ᾳ. ἢ Ϊ5, 
μον ανογ, ΠΔῪ Ὁ6 ροίηρ' ἴ00 ἔδγ: [ὉΓ (848 Πα Πἰπηβ6] 
δάτη115) (Π6 πορδίνα οὐκ ὭΔΥ δ (ΔΚθη σοιῃραγᾶ- 
εἰν ον ; 4. ἀ. ““ὯῸ ΟΠ6 ῬΔΥδ8 80 τητοἢ αἰζοηζίοη ἴο 1Π6 
ἱηίογοδί οἵ 2681. Ο γιϑὲ ἃ5 οἵ [15 ονγῃ ροιβοηδὶ ἰῃ- 
ἰοτγοβίβ." Ὁ δυ, ἤοννονοσ, (ἢ ΤΒορην .) Ὀ6 ἴακοη 
ἴο τοίογ ἴο (68 Αροβι1θ᾽ 8 οωγηθῦ ; 4. ἀ. ““ 81 566 Κ 
{Π6ὶγ οὕ θᾶ86 δηὰ βδίειυ γαῖ {δὴ τἱπάἀογίδκα ἃ 
[αϊϊσυΐηρ δηά ρϑγίϊοιιϑ οι σπου." δὸ οάάν. (πη Κ8 
[π6 ΑΡροϑβί1]6 ἸὭΔΥ ροββί υἷνῪ 5ρθδκ [ἢ 5 ἰῇ γϑίδγθησθ ἴο 
1η6 ρᾶγί ψῃ!οἢ βοιηθ ΟΠ γβιίδη8, ἀηἃ ΡΓΟΌΔΟΙΥ 5ΟΠῚ6 
ΤΑΪηἸβίοιβ δὲ Βοπιο, δα δοϊθά, ἰο ψ πο δα τηΐϊρὰΣξ 
᾿ιᾶνθ ργοροβθά {Π18 ἸουγΠΘΥ ; τ ῃϊς ἢ {πον πρῆς ἀ6- 
οἰπα πτουρσῇ ἴοο ρτεδξ ἃ γοψϑγα (ὁ {Π61ὉΓ ΟὟ 6886 
δηᾶ Ἑςοπνοηϊθηον, ΨὨΙοἢ Ἰαϊὰ ἢϊπη υπάσογ ([ἢ6 πδ6665- 
ΒΥ οὗἩἨ ραγεης ΜΠ ΤΙΠΊοίἢΥ. 
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24, τὴν δὲ δοκιμὴν --Ξεἰς τὸ εὐαγγέλιον, “« ΤἼΊΘ γτοοῦ 
ΟΥ̓ ᾿ἰπὶ γὰ να δὰ δηὰ Κπονη. ,γ ἤδθ ἴᾶνθ 
δυβδίδηξινα ἔον δά]δοζνα ; 85 ἴῃ 2 (ὑογ. 2, 9. ἵνα γνῶ 
τὴν δοκιμὴν ὑμῶν, ὃς 0, 2:2., ὮΘΓΘ 566 [6 Ποΐ68 ; 4. ἃ. 
“ ἢ15 σοιῃη!θηἀδίοῃ ἀ068 Ὠοΐ Γαϑῖ Οἡ γὴν} ἰΘβ(Ποηγ.᾽ 
Εον Τιμοίῃυ δα θδθη νι Ῥδὺ! δ ῬΙΠΡΡΙ.. 866 
Αοίϑ 16, 1---38., δηα 17, 14. 

Φῷς ἐδούλευσεν εἰς τὸ εὐαγγέλιον. Ι᾿ 18 ἤοΓΘ τ6- 
τοὰγκοά, ὑγ Ηεϊηγοἢβ δηα οβθημῃι., [Πδὲ {ἢ}158 18 ΤῸΓ 
ἐδούλευσεν τῷ εὐαγγελίω, ; βίησα {Π6 Ηδῦγον 8 ΘΧΡΓΟΘΒ8 
ιἰ,6 γοοκ ἀδίϊνα ὈΥῪ Ὁ Απὰ {ἢδῪ γθηαθν “ 1η8ογνη 
Ἐνδημο!] το," ἰἀἰκιηρ {Π6 ἐδουλ. ἴο ᾶνα ΟὨΪΥ Γοίθγθησθ 
ἴο {δὲ Ιάϊοηι ὈΥ νν]οἷ πα! βίου οὗ {ῃ6 (ἸΟΒΡ6] ἃγδ 
ο8{|64 δουλοὶ τοῦ εὐαγγελίου. ὅδο “ΠΘΟΡΏὮΥΪ. : αἷς Θεοῦ 
λειτουργός. Βιυΐ, σοπδιδειηρσ [Π6 Ὠδίαγα οὗ (ἢ6 σοη- 
τοχῖ, δηά {Πδὲ (ἢ18 86 οὗ {[Π6 Ρῇγαββ ὁσοιγβ ἢ ΨΏΘΓΘ 
οἶβ86 ἴὴ {πὸ Νὸν Ταοβίδιηθηϊ, ι ῃοι]α 6θϑιὴ ἴο ἢᾶνο 
τοίδγθησα ἴο [18 αἀὐέϊσοηορ ἴῃ {116 8θγνίςθ. 

48, τοῦτον μὲν οὖν ἐλτίθω---ἐξαυτῆς. ““ Ηΐϊη, ῃσν- 
ΟΥΘΙ, 1 ορΘ ἴο βοη4 βῃονυίν, [δὲ 185. 85 Βοοῇ 88 1 866 
ον ΤΥ αἢἴδιτβ Μ1Π} ἰδγηγηδίθ, ἰονν 1{ 5114}} ἔασθ στῇ 
τη6. Το ἰϑει!ηδίίοη 84]}π464 ἴο 15 (Π6 ανϑηΐ οὔ 6 
ὑταὶ ἰο νοΐ 6 δχρθοίθα βῃογι ν τὸ 6 ὑὈγουρῆϊ: 
διὰ 1 ν88 υπσοτγίδ!η ψΠΘΊΠΟΓ ἢ6 ψουἹὰ ὃ6 σοη- 
ἠἀδηχηρά ἰο ἀδαίῃ, οὐ ρδθγρϑίιλὶ πη ρΥϑοητηθηΐ, ΟΓ Ὀ6 
δοαι6α δηα 86( δ ΠΡογίγ. 

᾿Ἐξαυτῆς 15 ἴο Ὀ6 (ἀκοὴ νη ἢ ἐλπίθω. ἩΙητΊς]}5 
τοραγά8 τοῦτον ἃ8 ριχῖ [ὉΓ τοιοῦτον, ““ (416Π} ἰΔη(ιΠ] 406 
νίγι τη." Βυΐῖ {[}18 Ιάΐοτῃ, {ῃοιρῇ ᾽ὑ τηρῃϊ Ὀ6 86. 
τηϊ (6 1ῃ 84 (ἰ4β8516 4] ψγογ, 15 ποῖ ἀργθθδῦία ἰο 1ἢ6 
ϑογιρίαγαί 8ιγ]86. ΗδΙΏγΙσἢ5. ἰ8ὸ {πιη 8 τΠ6 ἀπὸ ἴῃ 
ἀποδώ 15 ἰῃϊΘηϑῖν6 ; 88 ἢ ἀπέχω. Βιυϊΐ [6 ἀπ. Ἡδνοῦ 
ΤΩ68Π8 ΠΊΟΓΘ (ἤδη αέ (48 ἰο ἐοοΐς αἰ; ἃ 56η56 ψῇὭϊςἢ 
ΙΏΔΥ ὮδνΘ ῥΪᾶςθ 616. 

2.5. ἀναγκαῖον δὲ---ὑμᾶς. ὍΤΠα δὲ βρη!:Ηε8 λοισουοῦ ; 
δὰ Ηδιητοἢβ {ΠῚ} 5. 11 8ι8η 48 [ὉΓ ἃ οἶδυβθ; 4. ἃ. 
“«Βιιϊιϊ ᾿(ϑίῃςθ {Π||86 ἰπηρσβ, του ρσἢ ρῥγοῦδο]6, ἂγο γαῖ 
πὐσογίδιη, ἰΠδὲ γοὰ τὶρσῃϊ ποΐ "6 8δῃγ Ἰοπρον 'βηο- 
τδηΐ οἵ (Π6 βίδίβ οἵ ὩΥ ΔΗδ1γ8) 1 Ἰυάρεά 10 ΠΘΟΟΒΒΆΓΥ 



γ80 ΡΗΙΠΙΡΡΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ. 1. 

(ο βοηὰ Ἐρδρῃγοάιίυβ, (μουρῇ Βα 6 ποῖ ᾳυἰ6 Το- 
βίοσεα ἰο Πρϑαίτἢ ; γαί, ἰθβδί γοιι βῃοιϊὰ πόδ δὴν ἔαϊβα 
εἰάϊηρβ οὗ ν ἔδίθ ογ ἢ]18, 1 ἐπουρθξ 1 Βαίίοῦ ἰο βοηά 
Πϊαλ ποῦν, ψιΐθοις τ ϑΙ Πρ; Ὁ Δηοίθεσ ορρογίυῃιν.᾽" 
Οη ἀνάγκαιον 866 ἴῃ6 Ὠοΐδ ΒΌΡΓΑ 1, 924. Ὁ γεδρεςὶ 
(α [06 ἴογὴβ Δρρ 6 ἰο Ἐραρβγοάϊίιβ, τν δυγοέδεν, 
εἰϊοιυ-ἰαδοιγον, απὰ ζεἰοιυ-δοίάϊον',, ἴῃ 1Π688 {ἢ 6 γα 18 
ποίπίηρ δυὰς Νηδί 18 ῥΪ]δίη, βδίηῆσα Ἐραρῃσγοάϊζυ8 νγᾶβ 
80 ἀουδί ἃ ργοβοΌγίογ δὲ ΡΒΙΡΡΙ. Βαυΐ οἡ {μ6 ψογάβ 
ὑμῶν δὲ ἀποστόλων (οι θηίαῖοῦθ 8Γ6 οΐ δργϑϑά 1π 
ορίηΐοῃ ; βοῃιδ ἰδκίηρ ἀποστ., 88 ἀδποίίηρ, 1 ποῖ 
Αροϑβίϊο, ἴῃ [ῃ6 πιογὰ οἰθυαέοα 56Ώ86, γεΐ, ἢ ἃ ΙΟΨΕΣ 
δ6Ώ86, ΟΥ [ῃαἱ οἵ Παρ δηὰ Γϑραῖα υπάογ Ῥδαὶ, ]. 6. 
8ὃ8 Βίαλορ, ἴῃ ογάϑσγ ἰο ογάδιη Ῥγιθδίβ δηά ᾿ϑοοῦβ. 
ΤὨ18, βοσανογ, ΤΠοάαν. {Π 10 Κ8, 18 βιοορίηρ ν ΓῪ ἴον 
ἴο ἄγαν δὴ διζυιηθηίς ἴογ [Π6 Ὄχι βίθησα οὗ ρυιηῖνθ 
Ἐρ βϑοορδου.᾽» Ὑοῖ ἰῃ6 ροοᾶά ])οσίοῦ τῃηὶρῃς ἤᾶνθ 
βοϊϊοποά 30 ρμοϑιεέῖνθ δῇ Ἔχργθβϑίοῃ, ϑῖης6 ἴῃ 6 Ορ᾿ που 
8 ποῖ ΟὨΪΥ βυρροτίαἀ ὈΥ 8018 διηϊηθηΐ πιοάσγῃ (οπι- 
τηθηίδίογβ, 8ἃ8 Ἦ 6118, Βίαςκν., Υεῖϑ., δπὰ δβρθοίδι)γ 
ὙΠ ΌΥ (το ργονοβ {μαΐ ᾿Απόστολος ΤΠΔΥ ὃ6 [Δ ΚΘΗ ἰδ 
{πΠ15 ΙΟΟΓ 8686, 866 4 (τ. 8, 22 δι 28, ὅτςο.), Ρυΐ 
αἶδο ὈΥ δΒοίῃθ δῃϊθηΐίβ. Ναν ἴξ 18 βοηηθνῃδὶ σουῃ- 
(οηδηοοάᾶ Ὁγ (γγβ. Ὑοῖ, 85 {Π|6 ροϊηΐ 15 ἀουδίι!,1 
σιδηΐ 1 τΏΔΥ Ὀ6 Ὀοίξογ ἴο ψᾶνθ [6 ἀγριυηπιδηΐ, 68ρΡ6- 
ΟἸΔ ΠΥ 85 ““πορ ἑαϊὲ αὐαϊἐϊο, ο. [1 σδαηοί, ΠΟΥΘΥΘΟΓ, 
θυῦ {δτηκ (πὶ τ. Ἰοάάγ,. δέοορεοά γψιιὶίθ α5 ἰοιυ 1Ἰῃ 
Ὀγρίηρ (μαι 18 88 ἸπσορΓιου 8 ἴο δι ρροβα ἐπί {86 
ῬΒΜΙΡΡίΔη5 νου πᾶν βθηΐ {Π6ὲῦ Βιβῇορ 88 ἃ 2166- 
δεησοῦ το Ῥαυ]. δυγοῖγν, ψιποὺΐ Κηον]θάρε οὗ {Π6 
πδίυτο Οὔ ἢ 6 πη 6888ρ6 δηἀ ὈιυιίΠ 688, })})16 σαπηοῖ Ἰυἀρα οὗ 
{πΠ6 ρῥγο ΘΔ ΌΣΥ οΥ ᾿ργοῦ Δ ὈΙ]Π1Υ οὗ (ῃ6 Βίβπορ Βανίηρ 
(Π6 οἰαγρα οὔτι. 1{ ἀπόστολος οδΔῃηοί 6 ῥγονεὰ ἴὸ 
ἤδνο [Π6 86η56 ἴῃ απδϑίίοῃ, ποιῖθοσ (1 (1 η1κ) σδὴ ᾿ὲ 
Ὧ6 ρῥτονϑὰ ἰο μβανα (δὲ οὗ ϑαογεα απιδαφδαάον, Π|κε 
(6 Ηοῦτ. ΤΠ, οοπυόψοῦ οὗ ἐδ δαογϑά πιομῖδδ : 
(Πουρῇ (ἢ 15 ᾿ηαγριοίδεϊοῃ 18 δἀορίοα ὃν Οατοῖ. δηὰ 
Βοσθηπ. : ἕο 1 ἄρτθα ψιῃ ΗρφίητοἢΒ {παΐ {ΠῈΥ 
ΔΚ ουὔἵ πὸ ῥγοοῖ. 1 πὶ ἰμογρίογα 1πο]πθἀ (ο δἀορὲ 
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6 ἰηἰογργοίδιϊοι οὔϑοιηθ δηςὶθπίβ δη το έτη, Ψἢο 
(ΔΚα6 ἀποστ. ΒΙΤΩΡΙΥ ἴο ΒΙΡΏΪΕΥ 1058 6 ΠΗ 96} ; 88 ἴῃ Ζ0ῇ. 
18, 106. 

Λειτουργὸς τὴς χρείας ῬΤΟΡΘΙΙΥ 8᾽ρη1:ῆ68 οὔθ ψῇῸ 
ἀἸβοθαγροθ ΔΠῪ Οἷα, ψὨοἢ τηθϑί ἤθγΘ θ6 υπάοε- 
βδίοοά οἵ (6 οϊςα οὗ οοπυοψίηῷ ; δῃὰ τὴς χρείας ἀ6- 
Ὠοί68 (88 Ἀοβοθημι. τ ΥΜΑ σον τὴ6 ἐπρ8 εἶ Μ᾽ Ὠ161. ἢ6 
Ψ88 ἴῃ 6Εα. 

46. ἐπειδὴ ἐπιποθῶν ἦν πάντας ὑμᾶς, ““Ἐοὸγ 6 γψ8 
Ἰοηρίηρ ἴο 866 γου 411}. Τῆς ἔδειν 15. Ιο τἰηάοΓ- 
βίοοά, Δη4 18 ΒΡ }]164 ἴῃ ϑοηθ6 ΜΆ Ν., ἀοι11688 ἔγομη 
1Π6 τηδτρίη. Καὶ ἀδημονῶν, “δηά νγὰ8 ΘΧΟΘΘΟΙΏΡΙΥ 
ἰγοῦ Ὁ]64." Α νογῪ βίγοηρ ἴθ, οσσυγγηρ αἾ80 ἴῃ 
Μαῖί. Φ6, 87., νἤῇσογ 866 {6 ῃοΐθ. ὅο ΗΙ!ΡΡοογ.: 
ἀλύων καὶ ἀδημονέων ὁ θυμός. ΤῊΙΒ ψ885, 848 Μδοκηῃ. 
ταβήδα ἃ ἀδοϊδῖνα ργοοῦ οὗ (ἢ σοοάηδ88 οὗ [ἷ5 
ΘΑσί. 
27. καὶ γὰρ ἠσθένησε. Πα ΡΠ ΓΑΒΘΟΙΟΡῪ 18 ΒΘΓΘ 

6]]Πριἰςα], ἀπ ἃ γὰρ 8ἰ4η418 ἴῃ [8 ρίδοθ οἵ ἃ οἰδϑι)8θ 
θε(64} 4. ἃ. ““ΕῸΓ 5ιοἷς Ἰηἀθοα ἢ6 ν88, γϑᾶ 910Κ 
θνθῇ δἰπιοϑὲ υηίο ἀθδίῃ." Ἐ [Ιὴ παραπλήσιον θανάτῳ, 
Ηδοἰητίοῃβ ἔβδῃοϊθβ δὴ ἰπϑΟΟΏΓΔΟΥ; δηὰ μα τπϊηΐϑ 
ῬΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗ ἰδηρυδᾶρα τραι γα ἕως θανάτου. ΓΓΒΙ8 
ΘΙΓΟΓ ἢ6 Θχουβθ5 οὐ (6 στοιιηά οὗ ἰ[ἢ6 ΑΡοβέ!θ᾽ 8 
πη οα δοηυδϊηίδησς νι Οτγθοίδη ᾿Πἰογαίυγθ. Βυΐ 
1{ ὩΔΥ ὃδ ηυδδεϊοηρα ψΗΘίΠοσ (15 06 ποΐ ἴοο ἢὮγροι- 
ογιεῖοαὶ. ΝΘΙΠΟΥ ΗδΙΠΓΊ ἢ, ΠΟΓ ΔΗΥ ΟΠ ΟΡ τηοάθγη 
οσιεῖς, σδη 16}} ον ἔδγ [ῃ6 Η 6]] θη βεῖοδὶ δηα ργον!η- 
οἰ4] 1ἀΐοτα Ἔχίθηἀθά: δῃηὰ 88 ἴῃ 6γθ 8668 ΘΝ γΥ γθᾶ- 
βοῇ ἴο (Β1ηἰς ἐπΠδὲ ἐἢ6 Αροϑβί[6 δά 1η νίον [58. 88, 1. 
ψὨογο {ἰπ6 Οτοοῖς ἐγδηϑιαίογβ 4}} αἸΕἐἔδσ, 80 1 18 ποῖ 
ΠΆΡΓΟΌΔΌΪΟ {Ππαΐ ἴῃ 1Π6 {ἰπ|6 οὗ [Π6 Αροϑβία [ἢ6 ψοτάβ 
παραπλήσιον θανάτῳ τηϊρῆς ΟΧΙβί ἴῃ 808η6 ΠΟΡ᾿68 οὗ 
{πᾶ νϑύϑίοη. ἀπά ἴἴ 15 {ῃ6 1685 {|κοὶγ (ῃδὶ (ἢ 68 
ΑΡοβεῖα ϑῃοιἹὰ ἤανα οοἰπϑά (Ἐς ρήγαβο, βδίῃςβ ἢ6 ἢο 

ἈΠ ἰδ οἶθᾶγ ἔγομ {πἰ|6 (8 ΤΠ δν νρεὶ! οὔβεστε8) ἰδὲ “ 186 Αροκίϊεα 
οΟΙ]ὰ ποῖ Θχεγοῖβα ἴ[ῃ6 ρἱξϑ οὗ Ὠεαϊΐηρ δἱ {ποὶγ οὐν Ρ]Θθβιιγθ, ὃ 
ΟἾΪΥ ὉΥ 8 δρβοΐδὶ ἱπηρυ θα, ΟΥ βϑυφρεϑίίοπ ἔγοῃ οὐ. Τῆοβε ρἰ 8 
ἴνεγα νου βαϊο, ἠοῖ 80 πιο οὐ ὑΠ6 ΓΕΟΟΥΘΙῪ ΟΥὨ (Π6 δἷοκ, 88 (ὁ 
σθηνίηοσε δηἀ σοηνοῖὶ πη 6] ον 8. ᾿ “ 
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ΜΠ ΘΓΘ οἶδα 0868 (Π6 τὐογά παραπλ. (ἸΟΓίΔΙΏΪΥ ΠΏ ΠΥ 
ἰα!οπιθ βδποιοηδα ὃν ([ῃ6 υβὰρα οὗἁὨ [Π6 Ὀεβί υγιῖοτβ 
ἍΓΘ (ὯΓ ἤδΙβῆογ (ἤδη {}|85. Νδγν, ([ἢ6 ΡἤῇΓΑΒ6 15 αἰτηοβί 
1υϑΠ6ὰ ὈΥ βοιμθιῃϊηρ νΘΓΥῪ 5ἰ πη] γ ἴῃ (αἰεη. 1, 8. 
1η ΗΐΙρροοτζαι. Ερίάδῃη. 1. (οΠἰ64 Ὀγ ὙΥ᾽ εἴ8.} καὶ οὗτος 
γε πλησίον ἧκε τοῦ θανάτου κατ᾽ ἐκείνην τὴν ἡμέραν---’ 
πλησίον ἀφίκετο θανάτουιυ Ιη 4] ίδη Κ΄. Η. 8,14. τὸ 
ἢδνα {Π|| πηοΓγα οἱθρδηΐ Ἔχργθβϑίοῃ ἐνόσει ἐπὶ θανάτων. 

27. ἀλλ᾽ ὁ Θεὸς αὐτὸν ἡλέησενε. ΓΝ νᾶ3, πο ἀοιιδέ, 
8 0.80}8] ρΡῇΓΑΒΕ: δυ 1 σδηηοί ἀρτθα ντἢ Ηδίηγ. {πᾶΐ 
10 ΒΌΡΡοΟΒ68 186 ρορυΐαγ ποίίοη οὐ ἀΐβθαβθθ Ὀοὶησ 
Ρυηϊβ θη 8 τοπὶ (ὐοα.᾽ [{ 56 615 ΠΊΘΓΟΙΥ ἴο ΠΏΡΪΥ 
[ΠῸ Ρίουβ ομρϊῃΐοη ἰῃ δῖ ΓΘΟΟνΟΙῪ ἔγοπι ἀΔηΡΈΓΟΙΙ5 (185- 
688368 ΟΠρῃς το Ὀ6 τοραιαἀβὰ 48 ργοσθϑάϊηρ ἔτοιῃ ἐπ 
1ηἰογροϑιίίοη οὗ {πΠ6 Ποιίγ, δἀπὰ 88 ἃ τηδικ οὗ ἢϊς 
ΙΏΘΓΟΥ. Βυΐ ᾿ηἀδθα ΠΟΥ Ὸ ΤΩΔΥῪ ἤΘΓΘ 8:0. ΠΥ δοηποῇέ. 
566. ΤὭρδορηγ. Τῆς (ὐοπὶπηοηίαϊοῦβ πρῃΐ ριον 
Πᾶν γοηηασκοα οἡ {π6 5Κ|{Π]} ἰαγη 1ἢ οὐκ αὐτὸν δὲ 
μόνον, ἀλλὰ καὶ ἐμὲ, Ψ Ὠ]ΟΪ 18 1Πογίοῦ (0 ἤοπα {Π41: 1 
ΤΟΙΏΘΙΏΒΟΓΣ ἴῃ {6 Ὀοθ5ὲ (Ἰ458168] ψγιῖθῦβ, δηάᾶ, ννῆῃδί 19. 
οἵ τοῦθ σοῃβθήιμθῃςθ, 10 15 ἃ βίγοηρ φγοοῖ οὗ {16 

᾿Δβεδοςοηδία ἀϊβροβί(οη οὗ {Π6 ΑΡροϑβί!β. 
Οὐ {Π6 νογὰβ λύπην ἐπὶ λύπῃ σχώ, ἴΠ6 ΡὨΠοἷο- 

Β΄ῖοαὶ Οοπιηημοηίδίοτβ ἤᾶνο ἤΘΓΘ ἃ ἵν ου γα] 6 ορροτγίυ- 
ὩΠῸΥ οὗἁ ορεοπηϊηρ; ουΐ (86 βίογα8 οἵ {παὶγ ουυἀ οη. ὅ66 
(ῃΠ6Ὲ πιρα ἔαγγαρο οἵ ΕἸβποσγ, είβ., Κυρκε, δηά 
οἴμοιβ, δυῆοο 1 [0 8ᾶν, (δὶ {15 βοιῖ οὗ ρῇγαβθ νγ88 
ΔΡΡΪΙΘα ἰο αηψ Κιπὰ οἵ 6ν}}]. δο “" δν}] ὑροη 6ν]]}," 
“ργοῦ ἀροη ρτιοί," “ ψουπηὰ ὑροὴ ψουπά." Μδϑηγ 
οὔ {Π6 ραββαρϑδ, ΠΟΟΝΟΙ, ΔΓῸ Οὗ δῃοῖμον Κίης, 885 
“ς 5] ΔάΓΟἢ8 ΠΡΟΙ 84υδάτοηβ,᾽᾽ “ ρ'υϊζοηγ ὑροη σίυΐ- 
ἰοηγ," “ἀγα ΚΟΠΏ685 ὑροη ἀγα ΠἸκΘΠἢ 658.) ὍΠΟΥ 
ταῖσης αν Δρροβιίοὶν εἰἰοα βοῦν}. Ρεσβ. 587. μὴ 
κᾷτα πρός κακοῖσι πρόσθηται κακόν" αῃηὰ “ΞΟ γ]. ϑυρρ!. 
116. (Δεςογάϊηρ ἴο 1ῃ6 οιηθηάδίίοη οὗ δίδηϊου δηά 
Ῥρδίβοῃ) ἄταν δ' ἄτᾳ. 

28, σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν---ὦ. ἹΣπουδαιο- 
τέρως, 18. ΜΜ6}} γοηήάογοα ὈΥ 16 Ψυΐὶρ. 26εέϊπαπέϊμδ, 
8Δη4 ὕγ ΤΠΘΟΡὮΥ]. ἀνυπερθετώς, 1. 6. ““ ΒοΙΠηΘ δ΄ ΤΏΟΓΘ 
ΒαΒΟΪΥ (Πδη 1 οἰμογν δ βδῃου]ά;" [ον 1Π6 ΓΟΆΘΟΠ8 
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τη ΟΠδα δὲ νοῦ. 95. ΤΙ 8 βρη βοδίοη Μγ͵δβ ῬΓΟΒ- 
ΔΌ]ν ᾿ἀἸοιίςα! δηα Ῥσγονίηςῖαὶ ; ἴδ ἴξ πονονρ (1 {1ηΚ) 
ὉσΟαΓΒ ἰῃ (Π6 ΟἸαβ8ι πα] ψυιίοτθ. "ἔπεμψα 15 ἴον ἀνέ- 
πεμψα, ““5βοηΐ ἢ!πὶ βδοῖὶς." [Ιη {(η6 ψογαϑβ ἵνα ἰδόντες 
αὐτὸν πάλιν χαρῆτε' κἀγὼ ἀλυπότερος ᾧ, ἴΠ6Γ6 15 δη- 
ΟἾΠΟΙ νΘΥῪ οἷαραηΐ ἔστη, δηά δὴ ππϑαυϊνοσαϊὶ ργοοῦ 
οὔ τη6 σοοάποεβ οὗ {ἢ6 Αροβι[6᾽8 πραγ ; ἔογ ἢ [6]} 
1688 β6ῃ 8:06 οἵ ἢ18 ονῃ ργιείβ, Ὀγ (Π6 54ιἰϑίδοίίοη οὗ 
Κηονίηρ (πα ΤΠ6Υ δὰ (ἢ6 ρ]θάβιγ οἵ γβϑοοινηρ 
ΡᾶοκΚ {πεῖν θεϊονεα τα] βίο βαΐθ. 

20. προσδέχεσθε αὐτὸν ἐν Ἰζυρίῳ μετὰ πάσης χαρᾶς. 
Τῆε ἐν υρίῳ 15 ἘΧρΙ Ἰη6 ἃ, “848 Ὀασοπιοίῃ (ἢ ΓΙ β.14η8.7 
Καὶ τοὺς τοιούτους ἐντίμους ἔχετε. Α ὈτίεΥ Ἔχρτγαββίαῃ, 
Ὑ ΠΙΟΝ ὩΔΥ Ὀ6 τΓοηάεγεα, “ δῃά ποῖ οἷν Ὠΐπη, θυΐ 
βΒυσῇ Κα αν ἴῃ Ὠοποιγ, δοοσουηξ ΠΟΠΟΏΌΓΔΌ]6," 1. 6. 
Β:10}} 85 ἜΧρΟβα {Πβπιβεῖνεβ ἴο αιἰρὰθ δηά ἄδηρογ ἰη 
16 σαιι56 οὗ {η6 (ὐοβρεὶ. ἂν. 

80. ὅτι διὰ τὸ ἔργον τοῦ Χριστοῦ----λειτουργίας, ““ΕῸΕ 
υεοδιβθ οὗ ἢ8 (αβδοίοη ἴο0) (ἢ6 ψογκ οἵ (γίβϑι, (οσῦ 
ἐε ῃ {Π6 σᾶτ|56 οὐ (Πγβι," 88 {Π|18 νγὰβ ἴογ 1ὴ6 Ὀοηοῖς 
οὗ {π6 (1ο5ρ6}) [6 σαῖης υηίο ἀθαίῃ." ΤὍΤῆθ Οοι)- 
τηθηΐδίοῦβ γοραγά μέχρι τοῦ θανάτου ἤγγισε 85 ἢ Ἠο- 
Ἀγαίβι, {Κα ΓΙῸ ΣῪ ἰη 700 89,,. ὃ 

80. παραβουλεσάμενος τῇ ψυχῇ. ! ; 
ΤὭΏΘΓΘ Γ6 ἤδιν αἰνθιϑ 168 οὗ τδαϊηρ [δι ἤανα θδθη ΤΟΥ͂Θ ν Οὐ 517 

οοηίγονεγίοα ἤδη (ἢδὶ ννϊοἶι δι 81518 ἴῃ [Π6 ργθϑεηῖ ραβεαρδ, γῆ Τα 
δ0η6 δηϊεπι ΜΆ5. δηὰ γεγβίοηδ, ἃπα βοηθ Ἐδίποιβ, γεδὰ παρας 
βολεύσαμενος, ν]Ἰνοἢ ἢ88 θΕΘῺ ἀρργονεὰ ὈΥ ἴΠ6 τηοϑὲ δΐηθηΐ Οσθοῖ 
Βοῃοΐασα ἴδδί ἤανθ δυνὸν Ἰἰνοα, 88 ϑαϊτηδϑ., ϑ δ) ραγ, (δϑϑυῦ., Οτοί,, 
Δη( δ]αιοδί 4}} {Π6 ογτἶοϑθ, Τὺ οομηπῆοῃ γεδήϊηρ, βονγανογ, ᾿δ8 
Ὀδοῦ 5{{ΠΠΠ}|ΠΗ͵ ἀείδηάεα ὃν ἡγο!, Ἠδυδη, Βϑηρεὶ, Εϊϑπον, Βδοῖκννα]], 
Μαιεὶ, ΜίοΠ86}185, Κηᾶρρ, ϑολίευβ., δίογγ, ΗἨδίητίοθ, δηὰ Νοίδῃ, 
Ὑἢο υγρο, (παῖ, (Βοιρῖι (ἢ παραβονλέυσασθαι ἀοεβ ῃοΐ εΕἰθανογα 
ΟΟΟΌΓ, γεῖ Ὧο αμέλογὶέν 18 ἀξίρηνμα ἴῸΓ 80 ΟΥΪΠΔΓΥ ἃ οΟΙΠροιη ; 80 
{παὶ 118 086 ΣΩΔΥ Ὀ6 ἀεξεηήἠεά ἀνε νυ πουϊ ΔυϊΠοΟΥ Υ ; δηά (ἢ6 
ΑΡοϑβϑίῖς ({Ππὸν δια) 18 δοοιιδιοπηθαὰ ἴο δἰ ΟΥ̓ ἜΧιΓΛΟΓΪ ΔΙ τνογάϑ. 
Οπ (δα οἴδιοσ Ὠδηᾷ, ἴτ ἰβ υγρεὰ ἴῃ ἕδνουγ οὗ παραββολ., (μαῖ ἰξ 8 
ϑυρμοτγίεα ὈΥ (Π6 χηοβῖ οπχίπεηὶ ΜΆ8. οὗὨ νδυίοι:ιβ γεοθηβίοηβ, δηάᾶ 
4180 Ὀγ ἴδ πιοοῖ δηϊίδης Ναγϑίοηϑ δῃὰ τϑῊῪ Εδίἤοσα δηὰ ατγοεκ 
Οοπμπηοηϊδῖοσβ. [{ 18, μούγανον, οὐδ͵θοίεά ὈΥ 51466, (αὶ ᾿ξ 19 ΠΟΤ 
808] ΖῸΓ ἰΓΔΠΒΟΥΓΙΪΌΘΓΒ [0 οηιέέ ἃ ἰοῖζοι ἰἤδη ἴο αἀά οὔσ, δῃὰ ἴδ6 
Ρτοροβϑά αἰϊεγμίίοη νου ὰ ἤανα Δ δηοπιδίουβ οοηϑίγυοιίοη, Βυϊΐ 
ἴο τιΐϑ ἰξ προς Ὀ6 ἀλδισεγο, (δὶ ἴῃς δον! }68 βολ. δηὰ βονλ, ἃ 
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οἶκε. οοηίουπάξ Ὺ {᾿νε φδογίθεβ : γεῖ 88 βονλ. ἰδ ξηῦ ἢ) ΠΊΟΓΕ ἔτθ- 
αυεηῖς (Πδη βολ,, {νεγ δἰγθοδῖ δ΄ νγδγθ σβδηρε βολ. ᾿ηΐο βουλ. Αϑ8 ἴο 
ἴδε οἰδγρε οἵ δῳοιηδίοιιδ σοῃδίγυοιοη, παραβουλεύσασθαι, ἴ΄ ἃ οοτ- 
τεοῖ ἴεττω, τηυδὲ πᾶνε {με 688)6 σϑηδίσιςσίοη 85 παραβάλλεσθαι. Νοῖν 
εἶνα πυιηεῖιι5 ἐχοιηρίο οὗ  εἰ5. ἐονν (πῶὶ [δι τυοῦ ποῖ ΟὨΪῪ δὲ 
1)»ε αοομεαέϊοε, Ὀυῖ {πε ἀαΐξεε, ἘΔΡΕΌΙΔΠΥ ἴῃ τὴ8 Ἰαϊίες ττὶϊεῖβ. Εἰ, 
σηογεουες, οὐ)εοιοά Ὀγ Ἠεΐηγίοῖια, (δαὶ (ἢς τογιδί πδίίο ὀλεύω '8 πὸ 
τθοτο ἰουη, δθνὰ ἰδ Δρτϑοδῦϊε πεῖ ΒΟΥ (0 ΔΗΔΙΟΡΥ, ΠΟΥ͂ ἴο »ταπηπιδῖὶ- 
Δ] τῦΐεβ, οοιηρουπὰ τοῦθ Πανΐπρ πεαυθηγ (6 ἰογτηξηδιί ας 
λογέω, τροφέω, φορέω, δρομέω, βολέω, διιὲ πεῦέεν εὐω. Ὑεῖ τϑὲ 
Ἰεδσγηδὰ ᾿γδ Δίου δαθ 88 ἴο Γεδί 00 Ὠ0Γ0Ὦ θα (ΗΪ8 δγριμηδηίῖ. 
Ἐὸτ δυιοῖ ἰπδίβηςοβ, [πουρῆ ΓΆΓΟ, ΔΓςῈ ϑοπηοίϊ πη65 ταδί τ ; 85 18 
Ἑατίν. Ιοἡ. 8577. ψυχὰ δ᾽ ἀλγεῖ κακοβονυλενθεῖσ᾽ ε. α., ννεΓΕ, ἔγοπη ἃ 
δἰ αῖὩν δοτυρία γεδρδοίίηρ [Π6 δηδορίοδὶ ἴσπηβίίοι οὗ κακοβουλεν- 
Θεῖσ᾽, ΒαΐΒεθ, δπγ γεπιωγκίηρ : “Οοιωροοῖία ἃ βουλὴ οὔπὶ Ῥγωροεῖ- 
ἐΐοπε δοϊυηϊ εὔω, οὔπι αὐ εοίϊυΐα ἰλ ἐω ἀεβίηυπῖ ; ιιὶ εἴ ῥ᾽ υΣπηβ 4118 
γογῦα ἃ Ὠοπηΐθι5 ἀεγῖναϊδ, υἱ ἐπιβονλεύω, προβονλεύω, ἅις. δεὰ 
κοινοβουλέω εἰ κακοβουλέω,᾽" ᾶἃς., σοη)εοίαγοδ κακὰ βουλευθεισ᾽, οΥ 
κακοβουληθεῖι᾽, ΟΥ ἐπιβουλευθεῖσ. Απὰ οΙΒῖς ργοροϑθεβ καταβ., 
γυΐο, Ὠούγενθγ, ἰδ ἃ υος πίλέϊ. ΑΔ ἰο {πε ΟἿΟΣ ΘΟὨ] οἰ ΌΓΕ5, ἴμΕ 7 
Δ΄ ὈΠΗΘΟΕΒΒΑΓΥ, δηα μᾶνα Πανον ὕδεηῃ δἀορίοα ὃὉγ {ἰπἸῸ ρτεδὶῖ οσ  εἰοϑ 
δίῃοα Βαγῃθβ᾽8 ἰἰπι|6. [1 18 ρἰαίῃ ὑπαὶ κακοβουλεύω ἐοτοδ8 ἔγουι 
κακόβουλος, ἡ θΐοὮ 19 υδδα Ὦγ [Π6 Ὀοδῖ τυ ῖοτβ. ὙὨυ8 ποτε, ἱ παρα- 
βολευσάμενοςε ὃς {ππδ (Τυ6 τεδηϊηρ,, ᾿ΐ ΤΏΒΥ οοπια ἔγοπι παράβολος. 
ΝΑΥ, ᾿ἔπαραβουλ. Ὀ6 ἴδε ἱγιιε τεβαϊ! ηρ;, ̓ ϊ ΠΠΔῪ ΘΟΙΊΕ ἔγοιῃ παράβουλοε, 
ΒΥΩΟΉγΙΏΟΙ8 νυ κακόβουλος : ἀηὰ τμουρὰ τμδὶ τοσγὰ θ6 γᾶσε, ἰὲ 19 
ἰουῃά πῃ Ὀυ Οδηρ θ᾽ α]υ88. αγεδο. δοοοπιραηϊοα νυν (ἢ ἴνγο δι πογί 168, 
ὙΠΕορΠδηοΒ Δη δθποῖποΣ υυείζεγ. [ἢ δῆογί, δὰ παραβολέυσασθαί 
Ὀεεη Ὀδα τρεῖς, νου] Οἢγγε., Πϑδπμαβοθηυβ, ΝΊ ΟΡ ἤΟΓΙΒ, διὰ οἴ μόσς 
᾿νᾶν υϑοά ἴΠ ννογὰ ὁ ὙΠ ΔΠΟΙΏΔΙΥ δΌΓΟΪΥ 18 ηοΐ ρΓγεδί ; δῃὰ παρά- 
βολος, ἔγτοιμ νοὶ ἃ ννουϊά ἰπυ8 θὲ ἔοστηθα, 'νν88 ἰῃ ἔγεφιδθηΐῖ 086. 

Α8 ἴο ἴδε δι μοῦ οὗ Μ535. δηὰ νοσζδείοηθ, ὈΥ νμίοἢ Ηοἑηγοἶν, 
{πὸ ϑἴγεηυοιι5 ἀείθ 6. οὗἁἨ [πΠ6 σοπημοη γοδαΐηρ,, δά τη 8 ἔπ 6 πενν τοδά- 
ἵηρ; ἰϑ ἐεβρβϑοίδ!ν δυρρογίοά, [ σδηποῖ (ὨΐΠἰκ ἰϊ 18 80 υεῖγ δίγοηρ. ΤΕΥ 
8΄Γ6 ὑυΐ δἷχ ἰῃ ἡναιδει,, δὰ ἰπουρὶ νοσὺ δηιίθηΐ, δὰ διιοΐν 86 δνε 
Ὀθθη ΘΕΟΣ ΠΕ δἰίοεγεὰ Ὁγ φαΥῪ (τ τἴ08, την ουδηροα ἴ[Π6 ἰάϊοε- 
ΟΔ] Ἔχργοθβδίουβ ἰηῖο ΟἸδϑδίοαὶ οὔθβ. Απά ψ] ἢ γεϑροοὶ ἴο {16 ἢ εγείοπε, 
ἴδογ δὲ Οσα θα 80 δι δὶ ριουβὶγ, (Ππαὶ 1 σαπηοῖ Ὀ6 ργεοηουποδα Ὑιἢ 
οοσίδί ιν νθδὶ (Π6 Τιδηοίδίοβ γεδὰ : (πουρἢ {Π|0 δεπθ6, ““οὐΐ τὸ- 
ξαγάϊηρ .εἷ8 ᾿ϊἴδ,᾽᾿ ϑδθῖῃδ τηοτο [Δυουγαῦα ἴο ἴἰ6 οὐά (δὴ {Π6 πεῖν 
τεδαάϊηρ, ΑΒ ἴο (Π6 δι ογῖΥ οὗ οαἰεὐυγαϊοα ἀτεεὶς ΟἸαβδῖοδὶ ΘΟ οἶδυθ, 
ἀξ σδηποί ἀδοξάα ἃ αιοϑίΐοη οὗ (8 κί : ἔοῦ γχὰ ΠΙΔῪ δοοοιϊπῖ ἔοτ 
1Πεἰν ργεαϊ]θοιοη ἴῃ ἴΠ ΒΆΠ6 ἮΝΔΥ 88 [0 ἴππ6 εογγεοέέοι (Ἰ τς Ὀε δ 0) 
οὗ ἰποθ6 Ἰοαγηθά ρϑῦβοῃδ γῇῆ0 διμοηθεα ἴῃ ΜΖ. Α. Β., διο., Ὠδηνεῖγ, 
ἔγοιῃ ἴῃ ρεγρείιδὶ ὁσσυγγεηοθ οὗ παράβολος δῃὰ παραβάλεσθαι ἰῃ 
ἃ 8Β6η86 Ὠοΐ υπδυϊίαῦ]ς (ο ἴΠπ ργϑβϑθηῖ ρβδβᾶρβ, δηὰ ἴῃς νϑγῪ ψτοδὶ 
ΤΆΤ οὗ παραβονλεύεσθαι ; ἴογ (ἢ νοτῸ α8 Ὀξεεη ἔουπὰ πὸ ᾿ῖιετε 
εἾ96 : Ὀυῖζ {πδὶ ἰβ ΠΟ δυριιπηεηῖ ἀραϊηβί (ἢ 6 ἐχίβίθηοα οἵ ἰΐ, δἰπδε ἴΐ ἐβ 
7οτινθὰ δηδιορίοα!γ. Παράβονλος ἴδ αἰδο ὙΣΙῪ τα; γαὶ ἴΐ ἰ8 ἐουπά 

. ἦδ {86 απίίθηξ Ἰοχίοοηθ, δῃά, ἡγγδί 'ϑ πησγα ἰ0 ΟἿΓ μτεϑεϊ ρυγρθθε, 
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δυσπαράβουλος ἴῃ 2Ε3οὮγ}. ϑυρρὶ. 118, οὐ. δίδηΐογ, δυσπαραβούλοίσι 
ῥρεσὶ; πιαϊδ οοπρμίεηἰδιιδ απὶηιΐδ», Ἡ ΘΓ ἴΠ6 τηείσα 11} οὶ ροστωῖξ 
υσπαραβόλοισι. 
ὕροῃ (6 ψν]οῖς, ἐπουρἢ ἵ δάτηϊξ ἰῃαΐ ἰδ6 4ιεδίΐοῃ σὴ 

ὕῦ6 Ὀγουρθς ἴο ΔΩΥ οεγίδίη ἀειεγηϊηδίίοη, γεῖ 1 (Βέηἰς {πΠ6 ονΐάθωοο, 
θοίΒ εχίθγηδὶ δηὰ ἰηίεγωδὶ, 15 ἴῃ ἕδνουν οὗ μ6 οοζϑεθοςυ στεράϊΐηρ, 
Α5 ἴο {δ6 τέπεε ἰΐ 18 τη υοἢ (ἢ "8116 ΟἹ εἰέεν. 
Ἑτοι (π6 Ὠδίυγε οὗ [6 εχ ργϑβδοίοῃδ διωρίογοὰ, βοῦια σεοθηΐ (οι- 

τηδηίδίουβ, 88 Ἠεΐηγῖομα δηά Βοϑδηη)., ἤᾶνο οοπ͵οοϊιγεὰ παι {6 
»Ῥετιὶ οὗ {ἰε, οἵ ν᾿ οἢ τ[5 Αροβί]δ ϑρεδῖκβ, νγαϑ Ὀσοῦρης οὐ Ὁγ Εραρὶ»- 
τοαϊυ δ᾽ 5 Βαδίοδηΐηρ, ἔογυγαγὰ ἴο γεδοὴ Βόσωο ἴο ΤΑΙ, [8 σοτωγηϊἰδδίο, 
ἧπ δρὶϊε οὗ ἃ δουεγε πὲ οὔ ἐἰἰποες νν οἷν δεἰζεὰ τη, δῃὰ τῦΐτἢ τυ] οἰ 
ἢ δίγιρρ εὰ 80 88 ἴο γϑαοΐ ἠὲς ἀεεἐϊπαϊϊοπ ἀρὰ ἔ.8] ἢ οομγημἱδβίοη, 
(Πουρ ἢ ΠΟΑΓΙΥ δἵ [Ὧ6 Ἔχρϑῆβα οὐἉ ἢΐδβ 1} ; βδίῃοθ {π6 αἰϑουάδσ νγὰ8 80 

ναϊεαὰ 845 ἴ0 ὈδΟΟΙ6 ὨΘΑΓΙΥ τοῦδ]. Α τοδὶ ἱηρειίουθ, δπὰ 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ νν6}} ἑουηάεά, σοῃ)δοίιγα, τυ ἢ 18 Θ48}}γ σοῃδίδίοηϊς νυν 
παραβουλ. ΟΥ παραβολ. ἘῸΓ ὑοέξ, Θχργοββί ἢ 8 δ6θῃ [Δ ἴ00 βίγοηρ;, 
δχοορῖ οὐ (8 σοη)θοίυγα ; ΠΟΙ 18 ᾿ἰΐ ΘΑΒΥ ἴο0 866 ΠΟΥ͂ ΒΏΥ ΟἿδ 
ὑπ ογίδ κῖηρ ἃ ἸΟΌΣΏΟΥ ἴο οπια δηὰ Ὀδοῖὶς οουϊὰ ὃς δαί ἰο ὃ6 τε - 
βαταΐϊεες οἵ, οἵ ἴο λατατγὰ ἢὲς ἰϊξε. 

80. ἵνα ἀναπληρώσῃ τὸ ὑμῶν ὑστέρημα τῆς πρός 
λειτουργίας. ΤΠ686 ψοΓάβ ἃγα ΜῈ} ρδγαρῃγαβοᾶ ὈΥῪ 
ΤΠΘΟΡὮγ].: “γοὺ ψογα ποῖ πεν ἴο ῬΘΙΓΒΟΏΔΙΙΥ 
ΓΑΙ Πἰβῖ 6 ἴο ΤΥ σοιῃξοτί, τποιρἢ γου βοηΐ ἴο {Π6 το] 
οὗ Υ ἠπιδεμιν ὦ ΤῊΙ8 {Πογείογα ψ ἢ] οἢ ἰῇ γοὺ τγᾶ8 
ψννδηίίηρ;,, παπλοῖν, {(Π6 τη!ηἰβίγαίο οὗ [ῃ6 πλιπα δηᾶ 
θοάν, 6 μαι {Ὁ]8|16 4, τ ἰ βίοι ηρ' (Ο τη6 ἰπβίοδά οὗ 
γοιι 81. Αῃά 80 )οάάγ. : ““ἐλαέ ἠδ πιϊρὴΐ “ἐμ 
ἐδ ἀοβείοηον 97) ψοιιγ' δογυῖοθ ἐο πιθ, δα τηϊρῇϊΐ, 1 1ἰ 
ΜΈΓ Ροβϑι 6, ρογίοσιη ἴο π|6 ἴῃ ἢ18 ΟὟ ΡϑΎβοῃ 8]] 
{π6 Κιηὰ οὔϊῆοοθβ ψῃϊοῦ γουγ ψῃοἷβ βοςσίοῖγ σου] ἢανθ 
τοηἀογοά τη6, δα γοι θ66η ΜΙ Π16 88 ἢ6 88." Οοιηῃ- 
ῬΆΓΘ 81:11} 56 η{Ππ|6η}8 8 ἃ ΡὨΓΑΒΘΟΪΟΡῪ 1ἢ 2. (ον. 9, 
9. ΡΠ] δ. 18. 4 (ογ. 9, 12. 11,9. (οἱ. !, 24. 

ΓΗ͂ΑΡ, 11]. 

ΨΈΚΒΕ 1. τὸ λοιπὸν, ἀδελφοὶ μου, χαίρετε ἐν Κυρίω. 
Οα δοοοιηῖ οὗ [Π8 τὸ λοιπὸν, ΔΠ6 [Π6 ν᾽ ἀϊοίοΓΥ χαΐ- 
ρέτε ἐν Κυρίῳ, Ἡεἰητο5 ΓΠ1ηΚ8 (Π6 ΕΡίβι16, ἃ8 ἔδγ ἃ5 
τ τοραγαθά 1ῃὴ6 Ολεωγοῖ, οηα8 ἤογο: δηά [6 τὰ 
αὐτὰ γράφειν ὑμῖν, ἢ6 {Π1η|κ5, σοΙη ΘΠ 668 ἃ πεν Ερί5- 
16, ψ ιο ἢ πανίηρ τ θη ὈΥ [86]{. τὴς ΑΡοΒι]6 ἢὨδὰ 
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δαἀάδοά ἰο {ἢ6 ἰογηογ, ποὶΐὶ δἀάγοϑεοα ἴο {π6Ὸ π]ιοϊὰ 
ΟΒυτγοῖ, Ὀυϊ ΟΗΪΥ ἴο σανίδι ΡϑτΒΟἢΒ ἴῃ 18, τ ν Ποπὶ 
ἢ6 νγ}88 ΠΊΟΣΘ ρΑΓΓ ΘΟ] ΑΙΪΥ δοαιαϊηςοά, ΟΥΓ ἴο Ψηοτι 6 
858 ΟἹ [18 οὐ ἰ(ῃδί δοσοιιηΐ ΠΊΟΓΘ Θ5ρ6ο Δ} }γ αἰἰδοἢεά, 
δΔηα ψ ΠΟ ἢ6 ΚΗΘῪ ἴο 6 ἔτ ΠΟΥ δανδησοα ἴῃ {ἢ6 

᾿ Ογιβείδη ἀοοίγιηθ. Βιυΐ {15 158. γΓοβϑίηρ ἴοο πιιοὶ 
οἤ ἃ ἀυδίουβηά οχίθησίνο ἰοσίἶα ΚΘ ἰο λοιπὸν; ἀπὲ 
ἰο (Κα χαίρετε ἴῃ 118 νΔ] ΘἀἸσίοΓγΥ 56η56 15 4 {6 ἀΓῸ]- 
ἘΓΔΤΥ, Δηα ἸΠἀ66 4 ΠΏ ΘΟΘΒΕΔΓΥ ; [0 Γ 1 15 οἰθαγὶγν λογέα- 
ἐϊνθ. Δηά (Π6 τὸ λοιπὸν ΠΊΔΥ ΟἸΠ6Γ τηδδὴ λοηοθίον- 
εὐαγα, 88 ΝΥ ὨΠῸΥ τϑηάεγβ, ογ (45 Πθοάάγ. δηά Μδοκη.), 
“ ἃ8 ἴο ψ ἢδί Τοιηδ1η8.᾿᾽ Βαϊ (ἢ ΤΌΓΠΊΟΙ ΙῃἰΘΓΡγοῖδ- 
(ΟῚ 566118 ῥτοίδσγαθδία ; [ὉΓ 1{ 5Βῃου } ἃ ΔρΡρΘᾶγ {πδὲ 1Π6 
ΓΟ] Ωρ νΘΓδβ8 18 ἃ βογέ οἵ οοήδᾶ ογ ροϑίβογιρί, βίη} Γ 
ἴο ψῆδέ Ι5 ἰουμά [ἢ τηϑην Οἱ. οὗ {Π|6 Ερ᾽51165. 566 
ῷ (ογ. 18, 11 Οὐ]. 6, 17. Ἐρὶν.6, 10. Τῆς Αροβίῖα 
86 618 (0 ἤανα σεϑβοα ψΎ ηρ ΟΥ ἀϊοίδίηρ Πογο, δπά 
ἴο να δα ἀσά (ἢ τοϑί (σἸοἢ 1ἰ 15 ργοῦδ}]6. ἢ6 οσγι- 
δ᾽ ΏΔΠγΥ ἰηἰοηἀδα ἰο Βῃοτγίβθη) δ ἀποίῃον 5βι{{1ηρ. 

1, τὰ αὐτὰ γράφειν, χε. δοιηθ Οὐοπιτηθηίξδίογβ, 88 
᾿οάάν., αν [Δηςϊοα ἴῃ {Π18 84 σγϑίργθησθ ἴο 5016 
ἔογηιον ἘΡΙ 5116 ν ΠΙοἢ ἢδ8 ὈΘοη Ἰοϑῖ. Βυΐ {Π6 ργιποῖ- 
Ὀἷβ 15 τηϑουηᾶ ; [ῸΓ 85 10 ἢ88 ΠΟνΘΣ ὕδθη ργουθά ἰἢαΐ 
ΔΩΥ 076 Δροϑίοϊ!ς8] Εριβι! 6 18 ἰοϑί, 80 1ῃ6γ 15. ΠῸ 
ΤΘΆΒΟΏ (0 ΒΌΡΡΟΒΘ ἴἴ ἤθγο. Οἴπογβ, ἃ5 Μοποοῆ. δὰ 
Μδοκη,., ἴακα (6 τὰ αὐτα γράφειν 85 μι ΕΠ ΡῈ] ΓΑΠΥ 
ἴον ““« τα {πΠ6 βδπηα {Πὶηρ ἰο γου ΨΏϊοἢ να ἢᾶνα 
νυ 6 ἴο οἰμοῖβ.᾽ Βυὲῖ [Π6 ἡδίῃγα οἵ ἴῃ 6 Ἔχργθβ- 
Βίοη σΟΠΠΏ68 1 ἰο {π6 Ῥλιϊρρίαηδ. 1 5 1Ππογϑίογα 
ΤἸΏΟΓΘ ΓΟΔΒΟΏΔΌΪο, ψ ἢ Β6Ζα, Ζορεγ, ΕἼδ., δηά. 
ἘοβΘηΠ1., ἰο σοηΒι 6 Γ 10 85 γϑίθγηηρ ἴο0 ΒοΠ16 Ὀγονὶ- 
Οὐ ῬΘΙΒΟηΔΪ δΔαπηοη 1 0η8. [᾿πάθρα γράφειν 18 ΒοΠ16- 
{Πη|68 υυϑ64ἃ ροριίαγιέον'- ἴῸΓ λέγειν, ἃ8 4130 λέγειν ἴῸΓ 
γράφειν. Απά 80 σοί. βεθῖῃβ ἴἰο ἢδνθ (ἌΚβῃ ἰἰ. 

17}ὸ ραγίίο] 68 μὲν Δηα δὲ ΠηΘΓΟΪΥ βοῦν ἴο {Π|6 8ρο- 
ἀοκὶβ, δηα πογθίογθ οὐρῃϊ πού ἴο Ὀ6 τεπαθγεᾶ ὉΥ 
ἑμπασοοά δῃᾷ διέ. ΤΓΠΘΥ πᾶν 6 ραϑ8θἃ ὈΥ, οὔ σϑῆ- 
ἀογοά, “Κ οῃ {πἢ6 οὔθ ἢδη4---οἡ {ῃ6 οἴπον Ππδηά.᾽" 

1. ὀκνηρὸν, ιὐθαγίδοπιο. ΓΘ ψογὰ 88 υ508}}7 δὴ 
δεῖνα 56η86, θὰξ ἤΟΓΘ 10 [88 ἃ ραδδίυθ ΟὯΘ; 885 ἴῃ. 
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Ρτον. 81, 27. ἴΑσφαλες, ἱ, 6. (48 Ζαηοὶ, Οτοί., δπᾶ 
ἢ 65. ΣΡ ΙΝ ) “τ Κ68 γοιι δαίβ." γεῖίβ. σοηι- 
ΡᾶΓΟϑ ἃ 5: π|1 18 Ὁ ραββαρα οὔ [404η. Ερίβϑι. 61. ἡμῖν μὲν 
οὐκ ἔργον οὔτε γράφειν οὔτε δεῖσθαι περὶ τῶν αὐτῶν" σοὶ 
δ᾽ οὐκ ἄν ἔχοι καλώς ἀεὶ περὶ τών αὐτῶν ἀκούειν. 

2, βλέπετε τοὺς κύνας, “ἸΟΟΚ ἴο, δαναῖα οὗ {(Π6 ᾿ 
ἀορβ.᾽" δ0 υἱάθγε ἴῃ Τ,αἰϊη, Αηά πα δρ4 {ἢ|5 ΒΕΘΙῺῚ 
ἃ 1, αἰϊηϊδβηι ; ἔογ βλέπειν ἴῃ [ἢ18 86η86 ΓΟΠ]ΌΪΓΘΒ {Π|6 
σοηϊονο ἢ ἀπὸ. Ηείηγ. γοη ἦθγ8 οοηδίἀθγαίο. Βαΐ 
[Π|8 866 Π)8 ΒΟΔΓΟΘΙΥ͂ βίγοηρ Θηουρὶ). “ΓΠΘΟΡΏὮΥΪ, τη- 
ρεῖτε, προσέχετε μὴ λάθωσι. Βοῖίϊι {Π6 86ῃ868, πιηα, 
δηα δοιυαῦ 9 ΤῊΔΥ Ὀδ υἱηϊ64 ; δῃηά ΟἿ ἰοοΐ ἐο τΤὨΔΥ͂ 
.6}} ᾿πο] δ ἤθη. Τοὺς κύνας, ἐδο ἄοσε. 'ΓὨΘ «ἀγέ]- 
οἷς ροϊηΐβ ἴο βοπη6 σογίδ! ἢ ΡΈΓβΟ 8 ψὸ}} Κηονψῃ (ο ἢ 5 
ΚΑ μα Ὀγ τὲ Δρρεο!]δίίοη. Τἤεβ6 ᾶἃγθ βυρροββά ἰο 
αν Ὀδθὴ {π6 ὑμάαΐχογα ὙὮΟ δά ΠΥ Υ οἵθρί ἴῃ 
διηοηρ {μ6 (ἢ ΓΙϑι1Δη5, Δη 4 ψνεγα βονψίηρ' {Π|6 586648 οὗ 
Ψψυάείδαι. Νοῦν (πα ἴθ κύων Μὰ8 1ῃ ἰῇ μ]αἰη- 
ΒΡΟΚϑη ρΡῃγαβθοίορυ οὔ διηίίθηις {{π|68, οἱ ἰη (ἢ 6 Εἰαϑὶ 
Δηά Υεβῖ, οι ρ]ογοϑά ἰο σῃαγαςοίογιΖε ἱπηραάθηρθ, ρ6- 
τυΐϊδησθ, δα ργοθα 688. δ66 δυῖϊς. ΓΠ68. 4, 1097. δηά 
15.566. 11. 5. 22, 16. Μεῖί. 1δ, 26. Αρος. 292, 1δ. 
10 5 υϑοα Ὀγ [Π6 τηοοί αἀἰρηῆοα σἤαγαδοῖθῦβ 1 (ἢ 6 
ΠΠἸδὰ ; δηά ᾿ξ ψᾶ8 δρρ] δα ἰυ ἃ Ψ» ἢ016 ς͵488 οὗἩ ΡΒ] ο80- 
ΡἤοΓ8 ΠΟ 866πὶ (0 ἤᾶνα ὃδθη {116 86η810]6 (ὁ δῇ 
ἀΐδβρταοθ. ὅὃὅ66 [μεγί, νι. 1)ῖορ. δῃηα ἰβίθι η 8 
(Ἰ]αϑβϑῖςδὶ ἌἼχϑδη)ρίθβ.0 Τθθορῆγ]. ψ6}} οὔβογνοβ, (πδὲ 
88 [πΠ6 96 νν8 Δρρ[16 4 {Π18 ἴδγ ἴο (Π6 (6168, (848 [ἢ 6 
Μαμοιηπιθάδῃβ ἀο πον ίο (6 (ἢ ΓΙΒ.185), 80 {Π|6Γ6 
88 ἃ ΡΘΟΌΪΔΡ ΡΓΟΡΤΙΘΙΥ ἴῃ {Ππ8 τοί] δι ρ ὉΡΟῊ 
1 6ιη, ὡς ἱτάμους καὶ πρὸς τὸ φῶς ἀληθείας ἀναισχυν- 
τοῦντας, καὶ κατὰ πάντων ὑλακτοῦντας. 

(. τοὺς κακοὺς ἐργάτας. ΤῊϊ5 ἀο68 ποΐ πηοτοῖν τηθδῇ 
εοἰοκοα Ῥϑγβοηδ (85 οἱ ἐργάται τῆς ἀδικίας αἴ {μ|Κ8 18, 
27.), Ὀυΐ, 88 ἴ(ἢ6 δ68[ δηιίοπε δηἀ τπηοάστῃ ( οτηπηοη- 
ἰλίογα δῖ δρτεοᾶ, {π6 δαίδο ἐθασΐεγβ, γα ὑ- 
αἰαίπον8, ψο δηἀοανουγοα (0 ῥγὶνην ᾿πίγοάθοθ [Π6 
Ιαν. Τὰ ψογά ἐργάτης ποὺ ὈΠΙΓΘΟΌΘΠΗΓΥ 58] ρη1ῆ68β 
ἐοασΐον ; ἃ8 ἴῃ Μεαῖίϊ. 9, 87 ἃς 89. 1λκΚα 10, 2. 2 ΤΊ. 
ῷ, 156. ΤΠε κακοὶ ἐργάται ἃτα ἤδγ ΜΨ6}} ρᾶγδ] } 6] ὃ 186 

ΝΟΙ,. ΝἹΙ. 88 
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ἐργάται δόλιοι αὖ ὦ (οΥ. 11, 18. ψἤσγα 866 {Π6 ποίσδ. 
ΤὭεδ6 ψογο, πόονανοῦ, κακοὶ ἴῃ Οἵ γοϑροοίβ, 65Ρ6- 
οἰ }}γ ὈΥ ἰδαγίηρ ἃρ (ἃ8 ΤΠοορίὶι. οὔβεγνθθ) ἡ ἢδὲ 
οἴϊοῖβ ἢδα ρ]δηίθα. 

ῷ, βλέπετε τὴν κατατομήν. Οἡ {Π|πΗ ἔογοο οὗ {Π6 ψοτγά 
κατατομὴ, δῃιἰ {Π6 βοορα οὗ {6 Αροϑβέ[6, 6 (οπι- 
τηθηζδίοῦϑ ἃγΓ ἀἰν! ἀθα τη οριηϊοη. Τῇ ᾿η ουργθίβεοηβ 
Ρτοροβοά δια ἔογ {{Ππ6 πιοβῖ ρασί νοῦν {{ρ14,, 5 {δι οὗ 
Οτοι., Τοοάοτγοεί, δηά Μι|ις 4618, ψο ἴΑΚα κατατομὴ 
ἔον τοὺς κατατέμνοντας, τιδηΊο]γ, τὴν ᾿Εκκλησίαν. 5811] 
ΠἼΟΓΘ Ἀρϑιγά 18 ἰπ6 ἰηϊογργείδιοη οὗ Μδοκῃ., “ {Π6 
Ἔχοϊβίοη, Ὀθοδυβε Οοά Ψ1}} ἀδβίγου {πη}. γοζον- 
αὖἴο ἰ86 [6 δχροδβι(ίοη οὗ γοιβῖ : “Εϑι δθρβηβ δηΐδ- 
ἨΔ] 4815, 4118 δου πὶ 1Δοίδιοη68 ἦα προθϑϑιίδϊα οἱτγ- 
συπησἰϑίοη!β ἱγτἀθί, οἵ βιιὴ} σοηπάϊοηθη εἰοςσίΓιηδ 
Ἰρβογαιη οχροηϊί, αυἱρρα αυᾶ οἱ 56 10805 οἱ 8105 ἃ 
ἢγίϑίο νϑὶυὐ ἀβοϊηάἀογοπί "ἡ Απα 80 πραγ Εοβθῃπι. 

ὕρμοη (δ6 ν]ο]6, 1 866 πο ἰηἰειργθίδίοῃ 50 γαῖ] 8] 
85 {πὶ οὗἨ 16 δηξίθηΐ (οιημηρδηίδίοτβ.Ό. Τῆ8 ΤὮθο- 
ἢν]; μέγα δὲ καὶ τιμίον ἦν τότε (τεδα πότε) παρὰ Ἶου- 
αἰοις ἡ περιτομὴ ᾿Επεὶ οὖν νῦν ἤργησεν, οὐδὲν ἄλλο ἢ κα- 
τατομὴ ἐστιν' ἐπεὶ γὰρ οὐκ ἐστι νόμιμον τὸ γενόμενον, τὴν 
σάρκα μόνον κατατέμνουσιν, η. ἀ. ““Ὀσναγα οἵἁ {ἢ18 
οὐυτπρ' δηά ᾿Δοκίηρ (ῃ6 ἤ68ἢ ; ἴογ εἴ 15 πσ πιοῦγ." 80 
αἶδο ϑδομιΐθιϑ. δηά Ηδίηγ., (Π6 Ἰδίιο Γ οὐ ψ ἤοτῃ Γεοιηδγκϑ 
(δὲ {Π6 ΘΧΡργθβϑίοη 18 υ86α ἰγοη οΔ ἢ ν δηα σοηϊειῃρ- 
(πουϑγ, ἰο δον ἱηἀϊρσηδίιοη ἂἱ {Π6 ᾿ἄνα 1η8ἴ ΠΟ ΟΠ δ 
σου ά Ὀ6 πιδάθ ἃ (ειβίίδη θυς ὈΥ πιοδῇ8 οἵ διιοἢ δ 
1ηϑρη! ῇσδηΐ Γ8. 

8. ἡμεῖς γὰρ ἐσμεν ἢ περιτομὴ, 4. ἃ. “ὙΤΠΘΥ οὐρῆϊ 
Ὠοῦ ἴο ἀγγοραίθ (ο ἐλοηιδϑίυθς δἰοῃβ [86 {{||6 οἱ περι- 
τομὴ ; ἴον χα ΟἸυ18018}8 δ ΓΘ, 1. 6. ρΡο55688, [Π6 Γ6 ΟἹΓ- 
σαπ)ο ϑίοη, ὄνϑη (ἢδί οἵ ἐπ ἤρανὶ.᾽ (δε ἔοι. Φ, 
420.) Απῃά ου {18 ἴΠ6 Ῥιορῃοίβ {Π6ιβ6  νθ8 1η8ἰ8ί. 
Ὑπ1} {Π6 πνεύματι Θεῷ λατρεύοντες 6 ΠΙΔΥ ΠΟΠΊΡΑΓΘ 
{πᾶΐ δρὶγἱέμαΐ δον υΐοο Θο]οϊηοα Ὀγ ΟΠ γιβέ, δοῖ. 4, 90. 
δηᾶ (δὲ γεαδοπαδίο δογυϊοο τηθηϊοηρά δὲ οι. 19, 1. 
(866 αἶβο 1 (ογ. 7, 10.), δὰ ψῃϊοὶ αἰά ποῖ ἀδρομά 
ΠΡΟὴ Θχίογπαὶ γ[68. ΗθΙησΙοἢ8 ΟὔΒΟΓΥν68, [ἢδὶ 10 τνᾶϑ 
{π6η ουβίομηατγ ΜΠ ΓΟ Γι β(ἰδη5. [0 ἀϑβυπηθ ἴο {ποτὰ- 
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561ν68 [ἢο86 Πδιη65 δηά διίγι θυΐθβ οἡ σης ἢ [Π6 969 
ῬΓΙαδά τΠϑιηβοῖν 68. 
Τα νᾶγίουβ τοδάϊηρ Θεοῦ β866πῚ8 ο ἤἢδνβθ δ 866 

ῬΑΓΙΪΥ ἔτοπι οσγογ, 8πηἃ ρϑγίν ἔγοιῃ ᾿ηἰθηςοηδὶ, Ὀυϊ 
᾿ΠΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ, δἰἰογδίίοῃ. 

8. καὶ καυχώμενοι ἐν Χ., Δη ἃ ψηΟ τλᾶῖκ6 οὐἱγ θοαϑί δηά 
σἴογυ (ποῖ ἢ Ψ6 18} ρτίν! 6 ρ65, 01) ΟἾΪΥ ἴῃ ΟΠ σιϑῖ 
«6808, ψ ἤοβ6 ἔδνοιιγ δίοῃθ ψα 86οῖκ, δηὰ {Ὁ] ὃν ἢ 15 
ἀοσῖγίη6.᾽ ΚΚαὶ οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιδότες. ΤὮ686 ψοΓά8 
8.16 ἜΧχθρϑίιοδὶ οὗ {Π6 ργεοθαΐησ ΒΥ σαρκὶ 18 τηδδηΐ 
[Πο86 δχίθγηδὶ γῖ68 8Δη4 σθγοΠΊΟἢἾ68 ἴῃ ψ ῃσἢ {ῃ6 
Ργοΐδϑβογϑθ οὔ {8 αν ϑβρθοῖϑ!}ν ρ]ασοα {Ποῦ γα δησ 6 
[ῸΓ οδίαϊηϊηρ νου ἀηα δοσθρίδηςσα ἢ Οοά. 

4. καίπερ ἐγὼ ἔχων, ὅς. ἢα δοορα οὔ {π6 Αροβιῖε 
(48 ΤὭΘοΟΡγ]. τοιηδγκ8) 15 ἴο ϑῆον [Πα ἢ6 ἀο68 ῃοί 
ἀδργθοίδια {ἢ 686 τοι πάβ οὗ σοηβάδηςο ἴῃ {πα Ηδβἢ 
θδοᾶι86 ἢ ΡΟ55653868 (ῃ6πΔ ηοί. Η8 ᾿ηϑδηΐϊηρ᾽ 15 ποΐ, 
(Πα ἢ6 λας σοηβάσησα ἴῃ (6 ἢἤδ8}: δυῦ ἢ Παογὸ 
565 ἃ ΝΘΙῪ ὑγιεῖ τηοάς οὗ δχργδββίοῃ, οὗ ψῃϊοῇ (ἢ 6 
5686 ΙΏΔΥ ὑὕ6 {Π8 ΘΧΡΓΘΒΒΘΩ : “ Αηὰά νεΐ (τότ Ὀ6 
ΔΩΥ͂ στοιηα οὗ βϑιςἢ σοηβάθδησε ἰη (ἢ6 ἢ 68} 7 ἢᾶνα 1: 
1 δὴν οπϑ {ῃ|η 8 ἢ6 ἢδ8 βιὰ} σγουηά8, 1 σδη βῆονν 
ἸΏογο. ὙΠ ἐγὼ 15 απ] ρἢ δίς, 8η4 δὶ ἔχων τηυϑὲ ἢ6 
υη ἀογβίοοά εἶμι. ΤΠ6 δοκεῖ 18 ποΐ (19 Η ΘΙ ΓΙ ἢ 5 {Π|η 8) 
Ρἰοοηδβίϊς, θαΐ (45 (Π6 δῃιθηΐ8 88} 18 1Ἰηβαγίθα, 10 
δῆον (ῃδι (Π6 “4ροδέἰ6 ἀοθ8 ποῖ γΓθοορη!86 δῃγ 806}} 
στοιιηά8, 

Οη {δ εἴτις (ῃ6 (οπιπηθηΐαίοβ {γῆθ. [{ ρ] Ι ΠΙῪ 
Τηϊι8ὲ τηθάη ΔΗΥ͂ )εῖυ, οὐΥὁἨ ͵Φον ϑηῃ (ΟΠ γϑιίδη, οὐ 90- 
ἀδῖΖοσ, Οη {ΠῸ μάλλον ἴ{ 18 ηοΐ ΠΕΟΘΒΒΆΓΥ [0 9658. 
Ποάάκ. ψγ6 1} τοηάθγβ ἴ ““ ργοῦδῦ Υ πιογο. [1η ἴδοί 
16 ψΏοΪΟ βοηΐθησα εἴ τις---πεποίθησιν 5661η8 [0 Ιη6Δῃ 
ὯΟ ἴὩΟΓῸ [Πδη εἴ τις ἄλλος, ἀπ {δ 15 41} ἰδὲ 4 (]45- 
βὶ 4] ττίῖοῦ του ὰ ἢανα 88]. Ηδβ σου ρῥγοῦδθὶ]ν 
Πᾶνα ψυιτθη ἔγωγε, εἴ τις ἄλλος, ἔχω πεποίθησιν ἐν 
σαρκὶ, ἀλλὰ μάλλον. 

ὅ. περιτομὴ ὀκταήμερος---Φαρισαῖος. Τα ΑροΞέ6 
ΤὨ δ οΥΙσΔΠΥ δοσαπιυ ]αῖαβ Δ ῊΥ οὗὨ (Π6 δἰγιθιιθ8 οὗ 
ἢ15 ἀρ 88 ἃ Ψ6νν, οὗ νῃ]ςοἢ ἢ]8 σου ΓΘ η, δπα 
ὀβρθοίδ! νυ ἰμΠ6 ῬΠΑΓ56 68, 0864, 1ξ Βῃου]α 5β6θπὶ, ἔγα- 

984 
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΄υθηι]ν ἰο θοδϑὲ ἰπ σοηνοτγβδίίοη. (οιμηρατα ἤομ. 9, 
4. 3οηη. (Ηδίητ!ς 5.) ΤῊ 86η86 18 Οἰδαυ [Π15: “1 
788 ΟΙΓΟΙΠΙΓ 864 οἡ 16 αἸρίἢ ἀδΥ,᾽᾽ 1. 6.1 ψὰ5 ποῖ 
ἃ Ῥγοδείνέο, οὐ αὐμίέ οἱγομπιοὶδοά. ΜΙΝ τγοβροοῖ ἴο 
1η6 γεααὶπρ, Ὠονανογ, ἰζ 185 ἢοΐῦ δᾶϑυ οἵ ἀδίδθγι!ηδ- 
{οη, δηά οη (58 Ὀοιἢ ἰἢ6 δηζϊθηὶ δηά τοάογῃ (ὑοπι- 
τηθηίδίοτβ δα ἠϊνιἀεἀ. δοῦγα δάοριὶ περιτομὴ, ἰαΚίηρ 
1 88 δρβίγαοϊ ἴογ οοῃογοίον οὗ ψῃϊο ἢ (ΠΟΥ δάάποα 
ΒΊΔΏΥ ΘΧΔΙΏΡΙ65 ἴτοιῃ {Π6 δογιρίαγα! δηά (Ἰδββιοδὶ 
ὙΓΙοΓΒ. Βιυΐξ ἴῃ 4}} {ΠπΠ6 ραββαᾶρθδ {6 ὺ ἔδνα οἰϊοα }ῖ 
18 864 οὗ ἃ ρίωγαί; μὰ] οδη ηά πο Θχϑρῖα οἵ ἃ 
δἰπρμίαγ. 1 τῃογοίοσο ῥγοίθγ, ψι} οἴἤογβ, ἴο γοδὰ 
περιτομῇ» βιῦ. ἐν, ΨὮ1011 γὶ6 145 {Π6 ΝΘΓΥῪ 88 Π|6 5686, 
Μ 1 1688 Παυβηθ885β. Αβ ἴο ΜΝ. (Π6Ὺ ἃγΓθὸ ΠΟ δν]- 
ἄσῃσθ ἰπ βυοἢ τηϊπυῖΦ. [Ι͂ἢ [86 γοδάϊηρ περιτομῇ ἴ 
ἢηά 1 δ βυρροτίο Ὀγ Βρ. ΜΙΔαϊ]οίοη, ψῇο γθηάογβ: 
“4] ψγ»88, ἴῃ γεϑρϑοίΐ οἵ οἰγουμηοίϑίοη (Οἰγοιυπ οἰ56(1) {δ 
εἰ ρῃιὴ ἀδγ." 

δ. ἐκ γένους Ἰσραὴλ, φυλῆς Βενιαμὴν, ““ ΌῪ Ὠδίϊοη 80 
᾿βγδο ἴα, ὈΥ͂ ἰγῖρ6 ἃ Βοη)αιαϊη!6.᾽ [10 85 τειῃδγκοὰ 
"γ Ηείηγῖο 8 (Πα (ἢ6 Αμοβϑίϊα β8ᾶγ8 δὴ Ζεγαείϊε, 
8:0 66 οἰἰαῦ περῃθουγίηρ, Ὠδίοη8, 88 [ῃἢ6 ΕΔοΙ 68 
δηὰ [5 πη86]1168, ῥτδοιϊβε οἰγοιπιοϊϑίοη. Βυΐ ἰἰ 
βῃδυ εἰ ταῖν βθθη) [πὲ ἰΠ6 ΑΡοΒί]6 ηθϑῃβ ὑγ Ισραὴλ 
ἃ ἔγιι6 Ιβγδϑὶῖθ, δηὰ ποῖ βυςἢ 88 ἰῃ6 ϑαιηδυ!δη8,  δῸ 
ργοίθηαθα ἰο 06 ϑιςΐ. [ἡ (ἢ18 ν]εν ἢ6 τη θη! οη8 (ἢ 6 
{06 οἵὁἩ Βοη]Δηη, βίης ἐλαέ Δα ποῖ "δθῃ ἰδβὰ :ηίο 
σΔΡΕΝ Υ. Ηδγε Υέεῖβ. οἰϊεβ. Μερ. οὐ Ἐϑβίδμογ 8, 4. 
Ἐρὸο εὐγενέστερος 1)οὶ ὃ. Β. Οἴημαβ δηϊ {γίθι}.8 ἢδῖ 
Β.η1 ΘχίγΓα (6 ΓΓΆΠῚ : τον δυΐθῃ Π160.8 ΠΔί118 688 ἴῃ 
(ογγὰ 18Γγ88118, 46 Μαγάοοἢαδὶ ἐσ {τῖδιι Βθη)αμίη. 

ὅ. Ἑβραῖος ἐξ ἙἭἽβραίων. ᾿ΓΙ5. ἴδγπὶ 15 ποῖ πλοῦν 
ΒΥΠοηγποῖ8 ΜΠ ἢ 16 γαοἰϊέθ, ΟΥὁ 1ῃΠ6 ΠΊΟΓΘ γϑοθηΐ ὑειῦ, 
δυΐ, ἃ8 (άγρζΖον {ἢ ηΚ8, γεἰ σίοποηι ομἰξωπιψμα Ὠ ϊυΐ- 
πἴϑὶ φοηέϊδ ἀοϑίφπάί. ΤΏΘ ἴυγη οὗὨ {{Π|| ΡὮΓΑΒβ6 ἘΞ ἰ5 

π πὴ νοὶ ὕ,6[8. οουηρανθθ Μϑαάγαβοῆ. ΤἬ ΘΙ πη 1, 1. ΜαρουΣ 
βΒΙ10.8 πὰ» ηΐ, εὐγενὴς Π]Ϊ08 εὐγενοῦς. Ατὶδϊορὶ. ἴδηι. 742. τοῖς δὲ 
χαλκοῖς καὶ ξένοις καὶ πυῤῥίαις, καὶ πονηροῖς, κἀκ πονηρῶν. ἘΟΓΡ. 
ΑΙς. 677. Θεσσαλὸν κ᾿ ἀπὸ Θεσσαλοῦ πατρὸς γεγῶτα. ᾿θδη. Οὐ 
661. ἐλεύθερός τε καὶ ἐξ ἐλευθερῶν». [Υ͵8. δοῦλος καὶ ἐκ δούλων. Ῥ͵ο- 
Ρετῖ. 4, 4, Τυβοιιβ ἐερῸ Τιιϑο 18 ΟΥἿΪΟΥ. 866 86] θη ἐἐ 2. Ν. δηὰ 6. 9, 4. 
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πιϑϑηΐ (0 ον (πδὲ 6 ψὰ8 ἃ Ηθῦτγον ΒΥ οί! ρδ- 
ΓΘηΐβ, δηά (δὶ ὈΥ «4 Ἰοῃρ' 861168 οὗ Δησοϑίουβ, δηὰ 
ΜΠ} ὯΟ πιϊχίυγο οὗ Οεμεῖρ ΟΓ Ῥτγοβεϊγίθ. ὈΙοοά. Νονμ 
οὔ (Π18 1Π6 ψ6)]κ 6.6 88 ὑγοιιὰ ἃ8 [ῃοβα (ἢ γβιδῃ8 ἴῃ 
ϑρδίη, ψῆο (48 ψ6 ἰϑᾶγη ἔγοπῃ (ἰδγνδηί69) ο4}} {Πριη- 
8θῖνεβ οἷά (ΟΠ γι Δη8, 88 ἢανίηρ, Π0 τηϊχίυσγα οἵ Μοοῦ- 
1ϑ8ἢ Ὀ]οοά. ὅδ Δοίβ 94, 8, 96, ὅ. 4 (ἵν. 11, 929. 
ΓΓΠΘΟΡὮΥ]. 6 }} οχρίδιηβ ἰὲ ἀνωθέν τῶν ἐνδοκίμων ᾽Ἰου- 
δαίων εἶμι---τὴν πολλὴν εὐγενείαν δείκνυσι. 

ὅ. κατὰ νόμον Φαρισαῖος. 1 Κπονν οὶ ΨΜὮΥ οὐγΓ Επρᾳ- 
119} Τγδηβίδῖογβ βῃου] ἃ ἢᾶνα γοπάθγοα {ἢ}18 “ς ὈῪ ἴᾶνν :" 
ἔογ 1[( σδηηοῖ ΒυΓΟΪΥ τηθδη ἐλθ ἐαιῦ ΡΓΟρΡΟΥΙΥ 80 οδ] θὰ, 
Βυΐ (48 δομοείίρ,. 8478) (6 ογαί-ἔαιυ, ἴῃ νυ οἢ Δ] ποδί 
6 8016 οὗ ΡΙΙὰγιβαιβπι σοηβϑίιθα. ὅ0 ἡραγὶν ΤΏθο- 
ΡὮΥ]. : ἐν τῷ μαθήσει τοῦ νόμου. ΤἼδ πηοβὲ Δηιοηί οὗὨ 
ΟἿΓ ἰαΐοσ (ομηηθδηϊδίοῦβ τη ογ 1{ δθεΐ : δ΄ ἢ]θι8. 
μιογαἰΐα ἱηδέϊέμέα ; ἃ βισηϊθβολίίοη τὰγο, θὰΐ οἵ ψῇοἢ 
1 Ὦδνο τοιημδγκοα οὔ δχδιῃρ]θ, Ατγιβϑίορῃ. ἄν. 1848. 
ὁρῶ δ' ἔγωγε τῶν ἐν ὄρνισιν νόμων" ᾿Ορνιθομανώ γὰρ κι τ. λ. 
56 [0]. Ατίϑε. δὅ77. νόμον νῦν οὐ πάντα τὸν γεγραμμένον 
φησὶν, ἀλλὰ τὸ ἔθος. ὅδο αἰδο ΤὨυογά. 6, 16. κόμῳ μὲν 
γὰρ τιμὴ τὰ τοιαῦτα. ' 

6. κατὰ ϑῆλον διώκων τὴν ἐκκλησίαν. ΗδρΓο, κατὰ 
ϑἰσηἰῆοβ φμοά αἰξίπεέ αὐ. 11 15. 611] ορβεγνβά, ὈΥ 

οἰηγιοῆθ, ἰδ κατὰ ϑῆλον [88 ταΐίδγθποθ ἴο κατὰ 
νόμον ; α. ἀ. “ουΐ οὗὁἨ τγ .ἰηΠταία ΖΘαὶ [ῸΓ (6 Τρ 8 
Δηά ἰηβε{65 οὗ τὯγ 86οΐ, ρΡεγϑθουςίηρ, ([ἢ6 ΟΠυτγοῖ.᾽ 
Διώκων ἰ5 ποὲ (45 Ηοἰητγι ἢ δηα Βοβθηι. 840), (Π6 
Ῥγεβεηὶ ἔογ (μ6 Ῥγδίογι(θ : Ὀὰ{ 1ζ 15 (ἢ6 εἰμές τοῦ ἴ1- 
Ῥοτίδοι. Ὑποοάογος ψ6}} Ὄσρ δίῃβ:: οὐ γὰρ διὰ τὴν 
φιλοτιμίαν, οὐδὲ διὰ δόξαν κενὴν. οὐδὲ φθόνῳ βαλλόμενος, 
ἧς ᾿Ιουδαίων ἄρχοντες, ἀλλὰ τῷ ὑπὲρ τοῦ νόμου Φλεγόμε- 
η"ος ϑήλῳ, τὴν ἐκκλησίαν ἐπόρθουν. 

6. κατὰ δικαιοσύνην τὴν ἐν νόμῳ γενόμενος ἄμεμπτος, 
(45 [ἈΓ ἃ8 6 τἱρῃίδουβηθ85 ψ] οὗ 18 ὈῪ {Π6 ἰᾶνν 6χ- 
ἰθηᾳ48, θείηρ. Ὀ]Απ|6685. Βυ {68 δικαιοσύνη ἐν νόμωρ, 
18 τηθδηΐ, 811 ἢο86 ΟὨβθγνδῆσθϑ, ϑβρθοῖα γ τίτιαί, 
ψ οἢ (86 1ᾶνν οη]οϊηο, ἤάλμεμκτος ᾿προτίβ [παι Π6. 
ΠΘΡΦΙ 80 δοίρα 88 ἴα ρίνα γοοῖῃ [ὉΓ βρίγιτ8] ΟΘΏΒΙΓΘ. 
(ϑο Ηεϊητγίς 8). Βαϊ {ποτ ἀρρθᾶγϑ [ὁ "6 ἃ βογί οὗ 
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ΤΟΙ οδ8. ΕῸΣ ἢδ6 8668 (0 Πἰπέ, {μαΐ, 1 1υ8ἰ1ῆς8- 
τἴοη Τςοι]ὰ να Ὀδαη τἢτπ5 οβίδἰποά, ἢς 5Βῃου ἃ ἢᾶνθ 
δᾶ ἴ{, δὸ Ἐβμοοάογοί : "ἘΕδειξεν οὐκ ἀκριβῆ δικαιοσύνην 
τῆν νομικήν. 

ἡ. ἀλλ᾽ ἅτινα ἦν μοι κέρδη. ὕηάον {Π|8 ἀλλ᾽ ἅτινα 
{Πογα 18 πη σἢ πιοδηΐηρ σουοοά, ψ ΕΘΝ τηδῪ ὃ6 {π8 
ΘΧΡΙΟΒΒΘα : ““Τί656 6 Γ6 δυο ἢ 88 ἴο ὈΓΙΩρ Π16 ἰπΐἴο 
στοαῖ ογϑαϊῦ ψΠ οὐἶ ΕΟ] 681 4801ς 84] ΓΌ]6Γ8 (866 Δ. ο[5); 
[Π686 πιδάα πηγ τορυϊζδίϊοη σοπβιάδγαῦ]α (566 Αςίβ 9, 
1.); δῃά. ψου]ά ἢανα ἰδ ἰο αἱρσηιε8. δηὰ οπιοῖυ- 
τηοηΐ8, 8Δη ᾿ηἰγοάυοσίίοη 1πἴο {Π 6 δῪεαηποάγι, ὅζτο. : αΐ 
81} {πΠ6868 Ορροτγίιη!168 οὗ ραίῃ 1 (οἢ ΤΥ σἤδηροα οὗ 
νίοννθ, Δη4 σοηῃνογϑίοη (0 (γι! 810) ἢο πογὰ γοραγάθα 

, (μη {δἼΠ6Ὺ Πδα θδθη βοῦγοοϑ οἵ ]οββ8.᾿ Ὑγεῖβ. δα ἄϊτιοο8 
ΤηΔῺΥ (Ἰαϑ8810 8] ἜΧχϑιρ]65 οὗ κέρδος ἡγεῖσθαι, Διὰ ϑημίαν 
ἡγεῖσθαι, Ὀαῖ ἴῃ ἃ βοιγονῇῃαΐς ἀΠΠδγθηΐ 5686. 

Διὰ τὸν Χριστὸν, ““Ὀρδοδυ8α οἵ (Ἰγιϑὲ δηα ἢ 15 
Το ρίοη." [018 Π6ΓΘ Ὀ6δι οὐϑογνϑά, Ὀν ΤΠοο- 
ἀοτοῖ : Τῇ παραθέσει τῶν κρειττόνων ϑημίαν ὠνόμασε τὰ 
ἐλάττονα. περιττὸς γὰρ ὃ λύχνος τοῦ ἡλίου φανέντος" πε- 
οιττὸς ὁ παιδαγωγὸς τοῖς τὴν τελείαν τὴν σοφίαν δεξαμέ- 
νοις, ἀχρηστόν ἐστι τῆς τιτθῆς τὸ γάλα τοῖς μεταλαχοῦσι 
τελείας τροφῆς.. 

8. ἀλλὰ μενοῦνγε καὶ ἡγοῦμαι πάντα ϑημίαν. ΤῇΘ 
ἀλλὰ μενοῦνγε ἰ8Β ἃ ΝΘΙῪ 6] ΠΡΕ1ο4] ἰογπιαϊα, ποΐὶ υ568 
ὈΥ 1Π6 ΟἸαββίοδὶ ψυίθγβ,"Ἐ δηᾶὰ ἱπηρογίϑ: ““Δπα ποῖ 
{[Π656 {Πἰηρ8 οἷν, Ὀυΐ 41} οὐπογ (ἢϊηρθ ψὨοΐ 8 Γα 
{ποιρίῦ Ὠοπούγα 6 δηαὰ ρῥγοβίαα, ἀϊὰ [1 ἀδ6βρῖβθ. 
Ναν, ἴο {Π6 ργεβθηΐ {1π|6;) 1 σοῃίηπ6 ἴο {πη Κ 8]] 
{ΠΠὴ58 θυ 1098," ἕο. Διὰ τὸ ὑπερέχον τῆς γνάσεως 
Χριστοῦ 1. Ηετγα διὰ γιαψ τηθϑϑη, “1 σοιηρϑγίβοη 
νὴ. Βαΐ ρϑγθαρ8 {ΠπῸ βθηΐθηςθ 15 δἰ] ρεϊςαὶ, δηά. 
ΤῊΔΥ 6 (Π18 ἀϑολμε ἕν : “ Αηά 800} {Π6 } ϑρΡΡρθᾶγ, 
Ὀεϑοδυδα οὗὁἉ [Π6 δχςο! }δηον οὗ, ἅς. Τὸ ὑπερέχον, ἰ8 
ἴον τὴν ὑπεροχὴν ΟΥ ἴΠ6Γ6 18 Δ ΗρηαΙδ 18 [ογ τὴν 
γνώσιν τὴν ὑπερέχουσαν. ΤΠ γνωσ. Χ. 1., 15 ΠοΓα Ραΐ 
ἴον ἐδο τουοίαξϊοπ 9 Οὐγῖδέ, τῃ6 το! ρίουβ βγϑβίθαι 
Τα] α ὈΥ Π]η} : οὐ ΨΒΙΟἢ 5]: ΠΟ δίοη, 566 δοῦ δ. 

ἘΞ Ηοϊηνίοἢ δ γοηογβ ἰΐ σεΐα, φιοῦ, φιὶπ; τοῖσί ηρ' ἰο ᾿γηγίϑο! ἔχς, 
«ἃ Ἠοτγοάίδη 1, 804. 
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[χ. ἢ νος ὁ 6., ψἤθγο ἅγὸ δά ἀυςθά, 88 ΘΧΔΠΊΡΪ68. 
ῷ (ογ. 9, 14., 4, θ6., 10, ὅ., 1 Τί. θ, 90., Μαϊδοὶιν 9, 
7. ϑοίθυϑβ. αἰ8ο γείδιβ ἰο “Γι . ἀ6 Ν᾽ δϑδτίρ. Οποβῖ., 

. 188. 
" 8. δι’ ὃν τὰ πάντα ἐβημιώθην, βυῦ. κατὰ. ΤΉΘΓΟ 48 
ΠΟ οσοσδϑίοη ἴογ οὔἷγν (σοπηπησηίδίοτβ ἴο ἢᾶνα 5 10]6α 
αἴ {Π18 Θχργεββίοη, ψ ἢ] ἢ 8 ἴο Ὀ6 ἰάκαη ρορμίαγιξογ. 
ὙΠ θη [6 βᾶν8 ἢ6 ἐἰοδέ αἰΐ, ἢδ τηϑδηβ ἰῃδὲ ἢ Ιοβὲ αἱ! 
1Π6 ορρογίιυηϊυ οὗ ρσαϊηίησ. Δηά 80 {Πὸ δηίοηΐ 
Τπιογργοίθσβ. [ὀοδηηοί {π|πἰκ, ἢ Ποάάγ., {παῖ 
{Π|8 γϑίδιβ ἴο Δῃγ οοηβεοοαέίοη ΚΓ Ῥγορογίῳ ; ἴον διιοἢ 
ἢ ἰιδὰ ΠΟ πηθδη8 οὗ Ἀσαυϊηρ. 

8. καὶ ἡγοῦμαι σκύβαλα εἶναι, ἵνα Χ. κερδήσω. Ἠρτα 
Ψ6 ἢᾶνθ ἃ Οἰπὰχ οὐ [Π6 ργθοθάϊηρ ἡγοῦμαι πάντα. 
ϑημίαν εἶναι. ΤΠ 6 καὶ ἸΏΔΥ 6 τοηπ]ογοα ψδα. 
Σκύβαλα, ἀμηρ,ΟΥ ἀτοββ. [{ δοπΊθιϊ πη68 βρη} 68 {{}6 
τογ οἶς τῆτονῃ οἷ ὈΥ 1τἴῃΠ6 868 (458 ἴῃ Αοἶν. Γαΐ. 4., 
οἰεἀ θγ Βοβθηπ.), ἀπά βοιμοίϊπηθ8 δέμδὑίθ, βϑυςῇ 88 
ἴῃ ἌΓ -ὙΑΓ(58 15 ἐΓαπηρ] οἀ ππάοῦ ἕοοί ὈΥ [Π6 οδίίο, 
δΔηά (ἢτι8 σοηνοτίαα 1ηἴο ἄπηρ. ΤΠ6 ΟΧΡΓΘβϑίοη ΠΥ 
με ΕὨρ] 5Πῃ6α ὈΥ “84 πε ἄγε," ψ οἷ) ογαὰ ΘΟΠῚ68 
(τοι ἴἢ6 υίο ὥγορ, ἄγν, ϑανγθη, ιιδοίο65, ὅζτο., δηά 
ΒσὩ1Η68, ρτόροεν, α ἀγὶοά ρίαηί. ΝΥ οἴβ8. ἢδ8 ΠΘΓΘ 
ΨΘΓΥ ΤΏΔΗΥ Ρᾶ588 568 ΠΠΠιβίγας να οὗὨ {Π6 86η86 οὗ (ῃ6 
τὐογά ; δῃηὰ ἵνο, ΟΥ̓ 16 δομπέϊηιοπέ ; ἃ8 ΑΡυ16). ΕἸογ. 
ὦ, (ταίοίθιῃ γοπὶ [Ἀπ|}}Π|ᾶγοπὶ 8] 6 οῖ886, νοϊαΐ οπι8 
δίθγοογίβ, Πηᾶρὶβ ἰΔΌΟΓΙ αὐδπὶ υ80}. ΡΙδυϊ, Ἴτυς, 
Ὡ, , ὅδ., ἃτηδίογ, 41] θοηᾶ 88 ὕΓῸ βίθγοογθ ᾿δθσϑί. 
Ρείτοηῃ. 44., ᾿ἰδαι16 110 τθι ΡΟΥΘ ΔΠΠΟΠᾶ ΡΓῸ ἰπἴ0 ογϑΐ, 

8. ἵνα Χριστὸν κερδήσω, “(αὶ 1 τὴδὺ ρσαὶῃ {ἢ 6 
ἔανουν δηὰ σεννδγάβ οἵ (ῃγιβί 1) ἢ 18 ΚἸ Πρ ΟΠ]. 

9. καὶ εὑρεθῶ ἐν αὐτῶ. Ἐοβδηπι. ΘΧρΪ 8118 [ἢ]18 ἃ8 
ἸΏΘΤΘΙΥ ἱπιηρογίίηρ “δε α Οἠγιδέϊαη." Αηὰ πιοϑὲ 
τη ἄοΓη8 γοργά εὖρ. ἃ8 Ρυΐ ἴοτΓ εἶναι. Βυΐ (ἢ]18 σδηηοῖ 
ογα Ρ6 δά ἰ64. ΤΠ κερδήσω 78ῖ υδίογα αν! 6 η}γῪ 
[48 γσείθγθηοο (0 {π6 γοναγήβ δα]ϊυάροά δἱ τῆς ἰαδϑί 
(ΔΥ : δηα 1η {ἢ 8 νίαν εὐρεθώ ψ1}} ἤᾶνα ρτοδί ἴΌγοΘ 
Δηἀ Ὀοδυίγ ; 4. ἃ. “ δηᾶ 6 (δὲ {π6 ργοαΐ ἀδΥ) [ουπὰ 
πυηϊ6 ἃ ἰο τα 1η [41 δηα Ιονο, δηα {ποι οίογο θ6 δοσορί- 
εἀ δηά γοναγάθα,᾽ Τῇ ἐν αὐτῷ ρῥ]αίηγ ἀδηοίθϑ (ἢ]8 
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ακπέοη, ΜὨϊος 185 8] 0 Δ6ἀ ἰο δ 20)". 6, δ6ὅ., “ἢο 
ἀν ς ] (ἢ ἰπ πιο, δηά 1 ἴη ἢϊ." [σδηποΐ {πκΚ τιῖϊἢ 
Ῥεοῖγοθ δηὰ οἴποῖβ, (παΐ (ἢ}8 15. ἃ πηϑίϑρῃον ἴδκθῃ 
6 γὲ υδϑέϊατγίά. 

9. μὴ ἔχων ἐμὴν δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου. [1 15 οῦ- 
ξοτνο, ΌῪ βοβϑηηι., (Πα δικαιοσύνη [ΓΘ ΘΠΕΥ 8: ρηὶ- 
θ68 (πΠ6 ἴδνους δηὰ ὈΘηΙρΏΪΥ οὗ αοα ; 45 ἴη τπ6 
Ἐρίβϑι]|6 ἰο {Π6 Βοιμδηβ : "ὰϊ ποῦ τᾶῪ ἀδποίθ, ὉῪ 
τηοίοηγπιΥ, ἴῃ βίαϊα οὗ ἃ Ὡδῃ ψΠΟ ᾿)88 αἰίδϊποα ἐπα 
ἔλνους οἵ οἵ : ἃ β6η86 (αἀ458 ἢ 6) ψῇῃϊοῖ 15 ςσοηβειηρὰ 
ὮΥ νοΐ. 8. 3884. Τθυκβ {Π6 ψογ8. ΠΊΔΥῪ ὃὈ6 τοπάοσγοα : 
“ὁ {ῃ18 ΤΥ ἰδ ον δηὰ ἢορα οὗ οἴδγηῃδὶ [6 ἰ ονα ποὲ 
(ο 6 1νν, θεῖ το (Ὠγιβι." Τὴν ἐκ Θεοῦ δικαιοσύνην, 

, “4 2ογ ουῦ (τἰβϑιίδη βίδιβ 18 ἰῃβ ρν οὗ Οοά. Ἐπκπὶ τῇ 
πίστει, '. 6. οη δοσουηί οὗ αν [Δ ἢ ἴῃ ΟΠ γϑὲ δα ἢϊς 
ἀοοίγιη6.᾽ Πα δικαιοσύνην τὴν ἐκ νόμου παν Ὠονανοσ, 
Ἐοβϑηπ. {π|ηΚ8, 06 ἱπιογργοίθά, “ νἱγίαα σοηΐογηιοά 
ἴο ἰῆς Μοβαῖο [μνν.᾽᾽ δὅδ6 νοῦ Ὁ. ““Ἐὸὺ (ἢ6 ΡῬμαγι- 
8818] γρῃίδουβηθ88 (σοηςηπ68 6) σοῃϑβιϑιθα ἴῃ δα 
οὐὈὐβογνδῆοα οἵ γίιῖθϑβ' ἿὋ {8 18 Ορροϑϑοά ἰπ6 
γὶᾳἠξοομδηθ55 ὃν ζαϊέὴ ἵπ Οἠγιδί, ἡ ἐκ Θεοῦ ἐπὶ τῇ πισ- 
τει, ἃ νἱτίι6 ψ ϊοῇ ογριηαῖθβ ἴῃ, δηά 18 [οβϑίογοα Ὀγ, 
1ῃ6 ἀοσέγιπα οὗἁἨ (ΟὨγίβί, {{ΠπῸ θοῦ] εϑὲ ρᾶγὶ οὐ ψῇϊοΐ, 
φοηϑ[8(5 οὗ ἰδ: ἢ} ἴῃ (ἢ 6 1)᾽ν] 6 ΡΓΟΠΊ1868, ἃπὰ 18 σίνθῃ 
Ὦγ αοἀ υπάδϑγ {Π|6 σοπαϊείοι οὗ ἰδι(ἢ ; ἃ νἱγίια ἴδε 
ΤΏΟΓΘ Θσχοο ]οηΐ δηή ρογίδοις (ἤδη [ἢ6 6 18} στρ έθοιι8- 
Π688, 8η4 ἴο ψὭϊΟΙ ὈΓΟΙΏ1868 ΔΓ σγρθαΐθγ, οὐ δίθγῃβδὶ 
Οὔ 68, 6ΓΘ δἰίδοι δα." ΟΥ̓ [Π6886 ἵνο ἐπίογργθίδι! οηβ 
{Π6 ἰδία. δοιθ οδῃ ὑ6 δαἀπιιρα ; ἐποιιρὰ 11 ἀοοβ ῃοὲ 
8ο ἴγ δπουμρῇ. Ηίητγιο 8 δϑίζογ ὀχρίδί 8, “ γἰρῃι- 
ΘΟΙ]8η688, 838η(1 (Π6 Πινίηο ἰανοῦγ (ἤδηςα οὐδ ἔογ 
υ9, ΤῊ δηκίθηΐ (οιηπηοηίαΐογβ, ἤονονογ, ὀχρουηά 
γαῖ πιογρ 80 1ἀἰγ. (586 ΟἾγγ8. δηὰ ΤΠΘορἢν}.) ΤΉυβ 
Εὔευμηθη. 96. ἢ. : ἐμὴν φησι, τὴν οἷον ἐξ ἐργων ἐμῶν καὶ 
πόνων τῶν κατὰ νόμον ἡ γὰρ τοιαύτη, Φησὶν, οὐδὲ ἔστι 
κυρίως δικαιοσύνη (τί γὰρ καὶ ποιήσει ἄνθρωπος), ἀλλ᾽ ἡ 
διά χάριτος καὶ πίστεως Χριστοῦ, ἔστι κυρίως δικαιοσύνη. 
Αἱ τὴν ἐκ Θεοῦ, 1 νου] βυραυα διδομένην : ἀπά ἐπὶ τῇ 
πίστει, ἰ5 ἴον διὰ τῆς πίστεως. ΟὖὙ ἐπὶ, τηῆᾶγ πιο οἱ 
ουμαϊέίοα οὐ ““ΤὨΐϊ τὶρ!!  θουδηθὸβ ἔργο αοὰ ὃγ 
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[αἰτῃ 15 (ᾳα5 Μδοκη. ὄὌχρίδἰ8) {πδξ ψἢ1ς]) οομ168 ΓΠῸΠ] 
(ὐοά 5 οουῃίϊηρ {Π6 Ὀ6]1Θ νοι Β (Δ1ἢ [ῸΓ Τρ ἐΘΟΙΒΉ 689, 
ϑη4 ἔτγουι ἢ8 ψογκίηρ, {πδ0 ἔα11}} 1 15 Πϑαγί, Ὀγ {86 
1ἸηΠυ6ης68 οἵἉ ἢ158 δριγιί." Βαυΐβεο ΡΥ. 

10. τοῦ γνώναι αὐτὸν, ϑ8ὰ0. ἕνεκα. ΓΠΙΒ 18 ἃ ΡΟΡΟΪΑΓ 
ΘΧΡΓΘΒ8101) [ῸΓ ἵνα γνώ, ΜὭὨΪϊσἢ [Π6 ρΓΘΟΘαΙηρ ἵνα εὑρεθῶ 
ΤΟΟ]υΪΓΟ8. ϑδοηΊ6, 88 Βρηρεὶ, Ἰοίη τοῦ γνώναὶ “ΙΝ πίσ- 
τει. Βυϊῖ {{}|8 18 ἴοο ἢαγϑῇ. ὅν σομητηοη ΤΙΔΗΒ]ΔίοΓΒ 
δη Μδοκη., νϑΥῪ ΡΥΟΡΟΥΪΥ γϑίδιη {Π6 σοϊηπηοη ςοῆ- 
ϑίγυσίίἼοη. ΓΓΠ6 γνῶναι αὐτὸν πηιιϑί Ὀ6 [Δ Κ6Ὶ ἴῃ {Π6 
5816 Θχίθηϊ οἵ βιρῃϊβοδίίοη 88 (ἢ6 τῆς γνώσεως Χρισ- 
του αἴ νΕΓ. 8. (ΘΓ ὅ66 ἴΠ6 Ὠοΐθ), ὨδηλοΪυ, οὗ {δὲ 
ὁχαϊἑεαά ἀποιυίοάρσο οὗ ΜὨϊσἢ Πἢ6 πον δάδυσοθ βοπιθ 
δχϑιηρίθβ. Καὶ πᾶν Ὀθ Γεῃάογο πεηῖρο, ουεξη. 

10. τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ. ΤῊϊ8 ΡἤΓΔ86 5 
8ΌΒΟΘΡΕΌ]6 οὗ ποτα (ἤδη ΟὯΘ 86η86. [{18 ψ6]] οὔβϑιν- 
64, ὈὉγ Ηείΐητγ., (ἢ 6 ἅγα ῃοΐ ἰο υῃάἀοτγβίδης, ““ (6 
οἰἤοδου οἵ ἢ]15 γοϑυσγγθοίίοη ἴο σοηῆτγι {86 ἐγ ἢ οὔ 6 
ΟΠ γ βυδη σοὶ ρίοη, Ποὺ ἰο θχοῖίθ ἰὼ ἃ ἢοΪγ ᾿ϊ 6 (45 Μ|- 
Πἢ.46118 (πΠουρἢ1), θαι 118 οἰ ΔοΥ. ἢ ρῥγοάποίηρ ἃ 50Γ6 
ΒοΡ6 (ῃδι ν᾿ 8180, 80 (αι ψ6 ἀο ποί ἢεαϑιίαίβ ἰο θ68Γ 
οαἰδπυ 168 [ῸΓ ἢΐ8 884Κ6 (ἔοπι. 8, 17., 2 Τίτῃ. 9, 1: 
δηα 19.). 5841} θ6 ταϊβθα ἰο ἃ |:κ6 γοϑϑβιιγγθοίίοῃ. δηΐ 
ἰογγ. [[ πιᾶὺ ΠΊΟΓΘ ρορυΐϊαι]ν Ὀ6 Θχρ]δίηθά, ψ τ 
δοίη... “118 ῥΎ ΘΓ ἢ σοηΠγηρ ΤΥ [41{ἢ} ἴῃ ὨΪΠι,.’ 

8η4 ΩΥ ΠΟρ6 οὗ βαϊναίίοη {ἰπΠγοὺνρ ἢ ἢ τὰ.᾽" 
10. καὶ τὴν κοινωνίαν τῶν παθημάτων αὐτοῦ ΤΠ686 

ψοΓ8 ἀγα (Ἰπουρἢ (Π6 (ὐοπηπιδηϊδίογβ Μ1}} ἢοΐ σοη 855 
11) νοσὺ οὔβοιιγθ ΤἼΘ δουΐθ δηα ἰδαγηβά Ἠβδίηγ. 88 γ8 
1}18 ἰ5 αάοα οοπαϊξοηΐα ἴοοο δὰ δύναμιν ἀναστάσεως 
Ῥοτγοϊρθηάδπι (ἢ γί βϑιΔη18 ᾿πουπάθ. Βαϊ {Π|8 18 ἴοο 
ἢΑΓΒῊ : δηὰ [Π6 ΙηἰοΓργοίδίοηβ οὐ πηοδὲ (οιμηπθηίΐία- 
ἴοτβ ἅἃΓ6 ἴοο νᾶρ!16. [{ βΒῃουϊά 866 ῃ1 Ὀ68[ ἴΟ δ ρροβ6 ἃ 
Αἰ ορία ἴῃ γνώναι ; 80 [Πδἰ γνῶναι τὴν κοινωνίαν, ΤΏΔΥ 
ϑΙρηγ, “ ἴΟ ΘΧΡΘΙΘΠΟΘ ἃ ρϑιτοὶραίίοη ἴῃ ἢ18 8:6 τ- 
ἱηρβ, ἰο Κηονν ἴθ Ἔχρου θη δ ΠΥ." [{ 15, [πογοίοτο, 
ΠΟΑΡΙΥ Θαυϊναϊεηί ἴο καὶ τοῦ κοινωνεῖσθαι (ΟΥ κοινωνεῖν) 
τῶν παθημάτων αὐτοῦ, 1. 6. ἵνα κοινωνῶ. 

ΤΙο νογ 8 συμμορφούμενος τῷ θανάτῳ αὐτοῦ, ἅτ 6ΧΟ- 
Βείιοαὶ οἵ (Πα ργϑοθύϊηρ. ΓΘ 88ῆ86 18: ““θϑὶηρ 
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ςο πἴοσπηθά, [ἰΚοηθα τἰπίο ἶπὶ ἴῃ ἢ᾽Ὶ5 4641]. δ8ο 
ΤΒΘορἢν]. οχρ δίηβ ἐξομοιούμεθα. ΓἼΘ συμμορῷ. ΠΙΔΥ, 
88 ΨΥΡΙΡΥ οὔϑαγνθϑ, Ὀ6 ἰηἰογργοίθα ; 18[., (ΘΠ ΡΟΓΔΑΙΥ, 
ΌΥ βυβοσγιηρ δηὰ ἰακίηρ τ ἴΠ6 σγοβ5 ἴον [18 βᾶΚθ, 88 
Κηοσψίηρ (ἢδ0 1 νὰ {Ππ|8 588 1} ἢ πη, γα 5.|4}} Ὀ6 
αἶβο ρἱογι! θα ψῖ1}} Ὠϊπι|, Ποπι. 8, 17., ὁ Τί. 9, 11 
δηά 1Φ., 1 Ῥεί, 4, 18. Απά Φ2αἸΪγ., Βριγιτι 4}, ὈῪ 
ἀγίης υπίο 810, 88 Κποψτην (δὶ 1Γ γα ὕ6 {ἢυ5 σοη- 
[οτιηρά ἴο ἢξῃ 1η {Π 6 ΠΠΚΘΠ 685 οὗ [119 ἀθαίἢ, ννὸ 5})4}} 
Ρ6 πκ υηΐο ἢ! ἰῃ 8 ΓΟΒΕΓΓΘΟΙΟΠη, δα 58}4}} ἰἰνὸ 
ψ ἢ ἢϊπ), οι. 6, ὅ δηά 8. Ἰ{ππᾶγ, πονόνογ, Ὠ6 
ααοβειοηρα ψῇῃθίμοῦ {ἢ6 Αροβίϊα δὰ (8 ἐασέξον τη 
νον. 

11. εἴ πως καταντήσω εἷς τὴν ἐξανάστασιν τῶν νεκρῶν. 
7 15 διηδζίηρ (πὲ βοῖηβ δηζθηΐ δηα τηοάδθγῃ (οπι- 
τηθηϊδίογβ βῃουϊα ἤανα "θθῆ 80 ρεγρίεχϑα ψ ἢ ἢ {}}}5 
Ρᾶ58Άρ6, 88 1 1{ 1π|ρ|16ἀ ἃ ἀοιδέ οἵ ἴῃ ΓΟΒΓγγοςιοη : 
ΔηἋ βίγδηρα 10 15 (Π4ἰ 80 σοοά ἃ βοῇ ο Γ 848 ΗδίηΓ. 
βῆοιυ ἃ πηδίηἰδίη ἰἢδί 1 πιιδέ ᾿ρ}ν ἀοτδέ; ΜΠΊΟἢ 1η- 
γΟἾνΘ5 115 1 ἃ πδραάΐθ58 αἰ υ]γ, νᾶτίουιβ πηοάθ5 οὗ 
τοιηονίηρ  Ὠ]Οἢ ΠΕ ῬΓΟρΟΒβ68, 8}} ἴοο ἤαγβϑῇ δηά ἔδτ- 

᾿ ζεϊομοά το θ6 {πουρῆϊ οὗ," ἀπά σῇ 1{ 185. ἀπηθο685- 
ΒΆΤΥ [ὉΓ τη6 [0 ἀοίδ1}, βίησ6 10 18 σογίδιη, (ἢδί, ἴῃ {Π|6 
ΗΘ θη 8:16 4] βίγ!α ( παΐθνογ πηδὺ 6 ἴΠ6 σᾶ56 ἴῃ (ἢ6 
ΟἸ45881.04]), εἴπως οἶα ΠῺΡ]168 πὸ ἄουδί. Οἱ 1}15 
1ἀϊοῖῃ 866 (485. ΡΏ1].. δὅδογ., ν᾽ ο 5 (τῶ. ο. 80 
οι. 1, 10., 11, 14. ἀπά 2]1., 2 ὅδῃ). 16, 1[2.. ἴῃ 4]} 
ΜΠΙΟἢ ρίδοαΒ εἴπως 15 υβοἃ ἴῃ {6 8686 οἵ ε«ιέ, ἵνα. 
ΤὨυβ 4|80 εἰ 15 οἴβῃ υϑεα ἴἢ ἴΠ6 58:16 86η56. (866 
ΒΟΠ]Θυ5. [.6Χχ.) ΤΠ πῶς, ον αν ογ, βιιου ά ποῖ (1 
{π1ηΚ) θὲ [οἷξ ηαιθηθα ἰο. [ἰ ἱπηρογίβ, “ ὮὈΥῪ δῃ 
ταϑίμοάβ ψῃδίονογ. Ὁ Τὴ Αροϑβί!8 τηϑδπβ ((πουρ 

ἘΠᾺΑ8 (πὶ ({Π6 ΣΕΒΌΓΓΘΟΙ ΟῚ ΠΟΙ πλοδηί ἰ5 {Π6 δρὶγιίμαὶ τοςιγτϑοῖϊοη 
δΡΟΚοη οἵ δἱ οηι. 6, 1]., ἔρῃ. ὦ, ὅ., 56,14. ΤΙν8 48 Ὀδθῃ στηβίῃ- 
ἰαἰηεαὰ ὉΥ πιδὴν (οτητηεξηίαίοῦβ, θυϊ '6 υἰτοΥν ἰηδήηιἰββι 016, ἔοσ 16 
ΤΟΔΦΟῺΒ διϑίβηδὰ Ὁγ Μδοκη. 

1. Ῥεγαρθ ἢο Οοτπμπηηεηίδίοῦ ἢδ5 80 τν6}} οχ ῃγοβϑϑοὰ (ἢ8 85 (τε]!., 
(ἢ.8 - “γεγῦα δὲ φιο, ποη ἀπ 4 η118 ταν σὰ ϑιηῖ (αι δ] οαυΐη ἀὰ- 
Ὀἰ(αβδεῖ Δροϑβϑίοϊυϑ 86 ὕεσ 1116 ππβϑάϊα ΓαβιγΓ ΟΠ οπ σοηβθοι ΓΠ})} 
δεά οχηηὶ δίιιἀϊο οοῃηϊίοηί8, εἴ Ὀσηυτη Π]υ δὰ ᾳυοὰ σοῃηϊεϊζςας τεἢο- 
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6 [88 ΘΧργοββοα πἰπιβοῖ ἢ ἶ8 υδι18] ΟὈΒΟΌΓΘ 
Ὀγον γ) (ο 884Υ (Π΄ 6 15 βίγινιηρ {πᾶς ὈΥ ΔΩΥ ΠΙ6Δη8, 
Ὀοΐἢ ἰἢο86 αὔονα θη οηθα δηὰ ὈΥ ΔΥ ΟἸΠΠ615; 
ἢδ τῇδῪ δἰίδίη υηΐο {ἢ6 γαϑυγγθοίοη, ὅς, δὸ Τῆδο- 
ἀοτγαῖ : σπουδάϑω δὲ καὶ κοινωνῆσαι αὐτῷ τών παθημάτων, 
καὶ τὸν σωτήριον αὐτοῦ μιμήσασθαι θάνατον, ἵνα μετάσχω 
καὶ τῆς ἀναστάσεως. [Ιἰ 15 ρίαϊη (παῖ Π6 ἴοοκ εἴ πως 
ἴον ἵνα. 1, βονανοῦ, Δ}Υ μογέϊοη οὗ ἀοιδέ τὴλὺ Ὀδ 
{Πουρσῇῦ Παρ ]164 τη {Π6 εἰ, 1 σαδηηοῖ τορᾶγα (ἢ ἀοοίτῆη6 
οἵ (η6 γαβυγγθοίίοη, θυ τηυϑί ΟἾΪΥ Ὀ6 Δβογ 64 ἰο [ἢδὲ 
ΘΧΘΙΏΡΙΑΓΥ ΠΥ ΜΠ ἢ ἔΟΓΙ6α 80 αἰβι 1 ηρῈ}8}}1ηρ’ 
ἃ Οδαγδοίογιϑίῖς οἵ τ1ῃὴ6 Αροϑβίϊθ. δθ6 1 (ον. 9, 27., 
84 (ἢ6 ποῖΘθ. ΔΙ {Π6 88π6 (πὴ 1 σψόοι]αά οὔβοῦνθ 
{πὲ {πΠ6 Δροβί]8 866π|8 ἴο 840 [ἢ18 1688 Ψ}{Π 84 σοΐε- 
ΓΘΏΠΘ ἴο Βιη56 10 {ΠΔηῃ 848 ἃ Ἂ(6]1οδ6 δαπηοηϊοη ἴο 
{πο86 ψ οπὶ ἢ6 15 Δ ἀΓαβ8:ηρ,. 

Οη {Π6 οἴδον ἰθγβ ἰἤθγα ομρἧέ ῃηοΐ ἰο ἢᾶνα Ὀδθη 
ΔΏΥ αἰ Που 1168 ταὶβοά. Α.8 ἰο καταντήσω, 1ξ 5 ΠΡ Υ 
ϑἰση1ῆ63 αγγίυο αἱ, αἰἑαὶπ μηΐο; ἴον, (ποι ρἢ 1 ρτγδηξ 
(παὶ 10 18 ἃ 8014] ἴΘγη, γαῖ 1 σδηῃοῖ, νι ἢ Με’ 
Ῥίοσοθ, {πη {Ππᾶῦ 1 411π468 ἴο ἃ 5}}10᾽8 δγγινίηρ αἱ 
{η6 ροτὶ 10 8 θουηᾶ ἔογ; βίησθ 10 οἴθβῃ πιοαηΐ Ὧο 
ἸΏΟΓΟ ἤδη Ψἢδί 15 σα] δα ἐομολῆτηρ αἱ, αηἀ ἀποδογη 
οΥ̓, ἀ ρογί. 866 Αοίβ 20, 1δὅ., δηὰ {Π6 ποία ἴογα, ἴο 
ΜΠ ΟΝ 1 αἤά, {παι κατὰ Π6ΓΘ βίρῃϊῇθ8 κάτω, ἴῃ Ορρο- 
βι(ἰἸοη ἰο ἄνω, Μ.Ἰσοἢ τηρδηΐ ἐο δθα-τυαγὰ ; ἀηὰ κάτω, 
ἐο ἰαπα-ιυαγα. 
ὙΠ} ταϑρεοί ἰο ἐξανάστασιν, (που ρἢ ἃ γαῖ γΓᾶγα 

ΜΟΓΑ, 11 15 ΟὨΪΥ ἃ βοιηθν δῇ ΒίΓΟΏΡῸΣ ἴθγη [ἤδη ἀνάσ- 
τασις, Δα (45 (ἸἼΓΥ8. δηα (Π6 οἴπογ δηϊθηίβ ΤΊ ΒΥ 
88}07} 810 165 (ἢ6 Γαβυτγγθοίίοη οἵ [ἢ6 7ει5έ, βἢ ἃ8. 18 
ἀθβουθθα ἴῃ 1 (οτγ. 15. [0 18 βίγδηρθ {πᾶ 80. ΠΙΔΗΥ 
Οοιηιηδηίδίογβ βου ἃ ἤᾶνα [4116 ἴο 866 νν δι Δρρθδγβ 
80 ΡΪαίη. 

12. οὐχ ὅτι ἤδη ἔλαβον, Μδοκη., ΤΟΠ6Γ8: “ ἴογ 1 
να ποΐῖ γϑοεινθα." Βιιΐ (ἢ σοπη0ῃ νογϑίοη 86 6118 
τ ἸλοΓα οογγθοΐ, δηἀ ΟἽΪγ ΓΘαυϊγο8 (ὁ πᾶν {Π6 6}}}0 - 
515 6|16 ἃ αρ {Π.8 : “Νοῖ (δῇ [ππηθδὴ ἰο 880 {Ππῶ 1 

τοδηίΐον ἀοϑι ἀογαη 18 ; ἸἸσοῖ Ἰη ογ  ἰδοϊὰ δἰ ρηἑβοοί ἰϑίαἀ θοηι πὶ ἰα]6 
6886, ιἴ αυΐδ 1}}0 Θχοίάἀογα ροβϑὶῖ, ΠΕΙΏΡ6 4118 τηᾶχὶπιὶν Ιαθογ 1.5 86 
δι ἀΐο ραγείυτ," 
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αν δἰγοϑαγ δἰἰαϊηθά." Βγ. αἰξαϊπὶπρ ἐδ τέδμγ- 
τοοέϊοῃ, 15 ταθδηΐ, διί(διπηρ [ἢ 6 σοΓίδιπίυ οὗ τ᾿. Ηρτγεο, 
Ἅ6 ΠΊΔΥ Οὔδβογνθ, (ἢ8 ΑΡροβί]8 Θχργθβ868 1 π|56 } ἢ 1} 
Ἦϊδ υϑ0λ] Πυηλ νγ. δε 1 (ογ. 9, 47., δα εἶβε- 
ΏΘΓΘ. 
ὙΠ γοβροοὶ ἴο {Π6 ψογάϑ ἰο ]ονηρ ἢ ἤδη τετελεί- 

μαι, Β012ὴ6 ψοι]α ἰΔΚ6 τετελείωμαι [ἢ ἰἴ8 διαὶ 5Β6Ώ56, 
“« οὶ τροσὰΐϊ δηὰ (ΟἸ γιβϑίίδῃ ρογίβει οη." Βυΐ {818 15 
ὈΠΒΌΡρροσίοα ὃγ {Πππ6 οσοὐΐοχί. ΟἸΠοῖβ (πη κ (Πδι [Π 6 γα 
18 Δὴ αἀσοηἰδέϊο αἰξμδίοη ; ἴ1ῃΠ6 ψογὰ τελειοῦσθαι 5ἰσηϊ- 
ἔγϊῃρ, ἴο δᾶνα γγῖνϑα δὶ (ῃ6 ροαὶ, δηά οδίδ θα τ 
Ρτίζθ. (866 ὅ.8]. [μεχ. δπὰ Μβδοκῃ.) Απά, οοῃβίάεγ- 
τηρσ {πδ( ἀροη 8.164] τηοίδρἤοΓβ ρσανδὶ! (πτουρδουΐ [Π6 
Ὡοχί νο νοῦβθϑ, [ἤθγα σδῃ 6 ὯΟ0 γϑᾶϑοῃ ἴο ἀουδί θεϊί 
παῖ ὁπ6 ᾿δ8 ρίδοβ ἴθγθΌ0 Αῃά {18 18 ϑιρρογίε ἃ Ὁγ 
ΤΠοορἢγΥ. 1.6 ΟἸογο ᾿πἀθοὰ ἀθῃ168 {πᾶ ΔΠΥ ΘΧϑιρ 69 
οἵ {πα΄ 8686 ἃγα ἴο ΡῈ ἐουπὰ πη ἴπ6 (Ἰδαββίοαὶ νυ 6 Γ8. 
Βυΐ Γ,οοϑποῦ δά ποθ οὔα ἔἴγοπ Ῥἢ1]ο, ρΡ. 774., ρα γε 
οὐχ ὅταν τελειωθῆς καὶ βραβεῖον καὶ στεφάνων ἀξιωθῆς. 
566 «80 Αοςἰβ 20, 24. 

14. διώκω δὲ εἶ καὶ καταλαβώ. Ἦδετο, διωώκω 5. 8Δῃ 
δβοηϊβιϊοαὶ ἰθγιη, δηὰ βίβρῃ!868, “1 (ὉΠΠ}οΥν πὰ ρυτγβὰθ 
ὯΥ σου 86. Ἤδη, δὶ εἰ καὶ καταλαβώ ἴῇοΓα 18, 85 
υϑ0] (Β66 Δοῖβ 8, Φῷ., 17, 27.. Ματκ 11, 18.), (868 
6110 8158 οἵ ϑοιὴθ νϑῦὺ οὗ ἐγψίηρ᾽ οἵ δέγυϊης; η. ἁ. “1 
βίο δ ΠΥ ΡΌΓΒΌΘ ΠΥ ΟΟὔγβ6, ὑΓγ Πρ; ὈΥῪ 811} πηθδῃ8 {Π8ὲ 
1 ὯΔΥ τοδοῇ δηΐ δἰίδίη {πδΐ ργιΖα.᾿" 

. ΤΠ Μοταβ ἐφ᾽ ᾧ καὶ κατελήφθην ἅτ6 βοπιαν αῖ οὔ- 
ΒΟΌΓΘ ; δῃά ΙΏΔῊΥ πηο68 οὗ Ιηἰογργοίδιίοη ᾶνα Ὀθ θη 
ῬΓοροββά, δἰηγοβί 4} οὗ ψ θῇ 8θοὴ υηΐουπαδά, οΓ 
Ῥτδθοδγίουβ8.Ό. Τῇ ομοῖ ροίηϊ ἰο Ὀ6 αἰ(οηα δ [0 15 {1)6 
6}0818 πὶ καταλάβω δηῃὰ κατελήφθην, Δηἀ «130 {Π6 
πλοκὴ, ἃ5 δι 1 (ὐογ, 18, 12., ἰη ἐπιγινώσκω δηὰ ἐκ γι- 
νώσκεσθαι. ΤΠ δητθηΐ (ὐοπηηοηίδίογβ ΓΙρΏΠΥ βὰν 
ἰ(παὶ (ῃ6 Αροβι]ῖ6 ἤθγα δ υ)θ68 ἴο {Π6 οχ γβογαϊ Δ ῚῪ 
ΤΏΔΏΠΘΓ ἰῃ ΜΠ ΠΟἢ ἢ6 νγ88, 88 1Ὁ ΘΓ, »γ"θ55664, Ἰηῖο {{|6 
βανίοα οἵ (ἢ τγιβί, δῃα σοιηρυ βογγ ᾿ηἰγοἀασρά ἴο {6 
ΟἸὨ γϑιίδη σαοθ-σου86. Απα 80 ατοῖ. Οιηρ {Π6 
Βρϑουϊδι!οηβ οὗ γθοθηΐ (οιμιηθηίδίουβ, 1 504}} ςοῃίθηϊ 
τ 86 ἢ ἢ Ἰηἰγοάιοἰηρ ἔννο Ἔχ οο Ιοης ὀχροϑίιοη8 οἵ 



ΡΗΙΠΊΡΡΙΑΝ8, ΟΗΑΡ, 111. γ40 

{Π8 δηιοηΐ Οὐμπηθηίδίοτβ. (ουπηθη. 98. Α., ἐν ᾧ 
πράγματι ὑποκατελήῴφθην ὑπὸ Χριστοῦ" ἤδη γὰρ με, φησὶ, 
φεύγοντα κατέλαβε, καὶ πιστεύσαι πεποίηκεν" ἐφ᾽ οἷς ουὰ 
κατελήφθην, οἷον ἐπὶ τῷ κηρύξαι, ἐπὶ τῷ βαστάσαι τὸ ὄνο- 
μα αὐτοῦ ἔμπροσθεν ἐῤνών καὶ βασιλέων, ἐπὶ τούτοις ἐγὼ 
τρέχω, εἰ καταλάβω τοιοῦτος γενέσθαι οἷος ἐπελήφθην. 

ηἀ ΤὨδοάογοί : αὐτὸς με πρότερος καταλαβὼν ἐσαγή- 
νευσεν" ἔφευγον γὰρ αὐτὸν, καὶ λίαν ἀπεστρεφόμην" αὐτὸς 
δὲ κατέλαβε Φεύγοντα" διώκω τοίνυν κἄγω καταλαβεῖν 
αὐτὸν ἐφίεμενος, ἵνα μὴ διαμαρτῶ τῆς σωτηρίας. 

Ιῃὴ κατελήφθην {Π6Γ6 18 πο (88 Ὠϑοάαγ. β.0Ρ00568) 
ΔΥ Δ} υ8᾽0η ἴο [ἢ6 Ὠοπογαῦὶα ἐπέγοαμοέΐοπ οἵ σδηάὶ- 
ἀαίθ8 ἴο (ἢ6 ραπιθ81 Τὴ νΙῪ πδίυγα οὐἁὨ (6 ἰογηὶ 
Μη} οί Ρδγη {Π18. ΤἬΘΓΘ 15 ΓΑΙ ΠΘΓ Δῃ 4]] 0810 ἴο 
1Π6 ργεϑδίησ ῬΘ ΒΟΉ 70. ἐδ ριεδίϊο δογυῖςο; οὗ ΜὨΪΟὮ 
Ἅ6 ἢᾶνβ Δῃ δχδιηρῖα ἰὴ ΤΠαυογά. 6, 22., ἄγειν σιτοπαι- 
οὺς ἐκ τῶν μυλώνων πρὸς μέρος ἠναγκασμένους ἐμμίσθους, 
ΜΠ ΘΓΘ 1 5[|}4}} ἰα κα δὴ ορρογίυπηιν οὗ γί 6 γ᾽ 1185 
ἰγαζϊηρ [ἢ 6 συβίοῃ 80 510}}}8 ἰο ἰῃδί οἵἁ ΟἿΓ ἐπεργ 645. 

18. οὐ λογίϑομαι κατειληφέναι. Ἠρδτο ψ Πᾶνα (8 
5816 856 {Ππηδηΐ, [Πουρ]. ἔα ΘΓ ονοῖνοα, 88 δὲ νϑσ. 
12., οὐκ ὅτι ἤδη ἔλαβον, Μ ΏΘΓΟ 866 (πΠ6 ηοΐθ6, [{ 18 ονὶ- 
ἄδης {πὶ ἴῃ 686, δηα 8υςἢ Κα ραββᾶσοβ, [86 
ΑΡοϑβέ]ε ᾿πίβηδβ ἴο ἀὲπέ αὐπιοπίξϊοη. 

14. ἕν δὲ, ἄς. Τα ὈΓΔΏΒΡοϑις!οη ἰΘγα ργοροβϑά 
Ὀγ Ρίαγοα δηά οἰ θγβ 18 ΠΏ ΘΟΘΒΒΆΤΥ ; ὨΟΓ σ4ῃ {Π6Γ6 ΟΥ̓ 
ΔΏΥ͂ ΔΡοΒί ρ6518, ἃ8 ΗΠ ΙΓ. ΒΌΡΡΟΒΟ8. [{ 18 θοίογ, 
νι ἢ ἀπ6 δηζίθης δηά πιοϑί τηοάθγη (οιημηρηίδίοῦϑ, 
ἴο ΒΏΡΡΟΒΘ ἢ6 οπηβϑίοη οὗ βοπλα νϑῦῦ, 511.0}} ἃ8 ποιῶ, 
μεριμνώ, σκοπώ,ΟΥ ἴῃ |ΚΘ6, οὗὁἨ ψὨΙΟἢ 1 ρτοΐογ (Π6 ἐαϑέ. 
Οὐδδτβ 800 Ὶν λέγω, Ὀυ1 [Πα [5 ἴοο Δι ἴγαγΥ. ΤὨΘ 
τηοβί ἈΠΟ] οἰ ΟΠ 8016 δεδαμαϊέϊοη Βοοῖηβ ἰο "6 ἰΠαῖ οὗ 
διώκω, ἔγοπη νι δὲ )οέΐοιυδ. [τ Βῃου ἃ Δρρθᾶγ {πᾶΐ (86 
ΑΡροϑβί]Ὲ ἱπέθηδεα ἴο οἴη ἴὲ νι διώκω, ΔΘ τΠ6 
ἰηβογίίοη οἵ ἃ ραγθηςῃοίιοαὶ οἶδυ8α: Ὀυῖ, δανὶηρ' 
Ὁσοδϑίοη ἴο 086 διώκω ἴῃ (παῖ οἶδι56, ἢ6 οοιιϊϊᾷὰ ποῖ 
Ψ6}} γαρϑδί [{, δηά ψῆδὶ ν88 τηϑδηΐ ἴο Ὀ6 ρδγθηίῃοι!- 
οδἱ {ππι8 θασδηηθ ρατί οὗὁὨ ἴΠ6 βϑηΐθηςβ ; 80 (δὶ {Π6 
Ἑοηϑίγιοίοη ἰ8 ἰοϊς ᾿πηρογίθοϊ ; {που ρὴ 1{ ΠΊΔΥ ΥΘΓῪ 
406}} θ6 δυρρ]16ἀ ἔτοπι ψγνδί (Ο]]ΟΥ8. 
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14. τὰ μὲν ὀπίσω ἐπιλανθανόμενος, τοῖς δὲ ἔμπροσθεν 
ἐπεκτεινόμενοςς. Λανθ. 15 ἤ6Γ6 ἴΔΚθη ἴῃ ἃ ἀθγίυεϑα 5656 
ἔογ ἔο δ οσαγείθδα, μπλοράζμέ οὔ; ἃ8 ἴθ Ἡθῦτγ. 6, 10 
8η4 18, 2., 9}4168 1, 24., ὅπη οἰβεανῆοσθ. Βυΐ ᾿ἴ 15 
δια νΘΥῪ ἂἃρῖ, ἃ8 θδθίηρ Θϑρθοίδ!]ν Δρρ !οα ἰο {ποβα 
Ψ ΠΟ ΓΙ ἃ τᾶς6. Ψογὺ5 οὗ γογροίξϊησ, ἀϑυα!ν ἰάΚε 
(ῃΠ6 Οφηϊέϊυο: γεὶ Υεῖ5. δάδισο8 οη6 δχδιηρὶα οὗ 
{86 ι.5386 οὗ {6 δοουϑαίίϊνο ἔτοιλ [ποῖ Ὁ. Μοτχγο. 1, 
1. τπουρὰ τἤθγ {μ6 ψογὰ 18 διρ]ογθά ἴῃ δποίμογ 
56086. 
ΤΙ τὰ ὀπίσω ἅτα δχρίαϊηθα ὈῪ πιοβί τηοάθγηβ, ἃπὰ 

ἸΏΔΏΥ δΔη(οηί8, οὗ {πὸ (Ὠΐηρα οἡ ψηϊοῃ ἰἢ6 «Ψ6νν5 530 
Ργϊἀθα {Πδϑιηβοῖνοβ. Βυΐ {Π18 ἀρρθᾶγβ (ὁ 8ρο]} (ἢε 
Ὀοδιιίν οὗὨἩ {Π6 ἰπουρῇῃϊ, ψὨϊοΐ ΓΟ] ΠΓ658 5 ἴο ἐποέμας 
81 8. ἔὈγΠΊΟῚ δἰἰαϊ ηπηθηΐβ, δηα δἷΪ ἢ15 δοἢ Θνο πη θη 3 
ἴη {1Π6 σᾶι.86 ΟΥ ἴπΠ6 (οβροὶ : δηᾶ, 1 να σοηϑιογ {πα 
51 Οἢ ρΡᾶ858ρ65 8ἃ5 [Π18 6 ΓΟ ᾿ηἰΘηἀ6(α 88 πα νεοί αὐπιο- 
πἰξίοης ἴο ἢΪβ σοηνογίβ. 6 804} 866 ΠΟῪ πηιςῆ ποτα 
ΠΟΡΗΒΙΥ 8ἃ8 Ψ6]1] 88 θθδυῖν τἢ6 τπουσῃξ νν}}} {Π88 
ἄν. ΠῸΓ (15 1 ογργαίδιοη 1 ἤᾶνο (ἢ6 δι ογιν 
οὔτ δηζθηΐ (οιηπηθηίαίοῦβ, Θβρϑοία ἢν ΤΙΠθοάογεί. 
δΔη(4 8150 πιοϑί οἵ {Π6 θαυ Ὺ πιοάθγῃ Οἤ 68. 

Τοῖς δὲ ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενος. [1{ 15 ΟνΊΟΙΙ5 ΠΟῪ 
Ὀοδυ  Πγ ἀρρτγοργίδίθ ἐπεκτ. 15 ἴο [Π6 γ067., Ὑ ὨΘΙΠΘΓ 
Οἢ ἴοοΐ, ΟΓ οὐ Πιοοιϑοῦδοϊκ, οὐ 10 {ἢ6 σἤδγιοῖῦ ; 8|η66 
(6 τᾶσοθῦ βίγθίοῃθβ ἢ18 ἢθδά δηα παηΠ]8 ἔογναγα ἴῃ 
ΔΏΧΙΘΙΥ ἴο γοδοὴ {ἢ 6 σοῦ], ΕἸχδηΊρ]65 ἴΏ δριιπάδποα 
αἴ ἤσγα δα ἀποσά ὃγ (Π6 ῬῃΠοϊορίοαὶ (ὐοπιπδηίδίουϑβ. 
γεί8. οἰίθ8 Ον! ἀο Κὶ. Α.1, 221. Νεβο αιοΐ ἰΓϑηΒι6Γ5, 
δά αυοΐ {|0], αι, βιιρογϑίηΐς Μ||14. [1μιοίδη 9, 
6δ7., ΝΙΪ σγθάθῃβ δοί!, οὐ αυἱά ϑυρογογαὶ ἀρθηααπι, 
Ἰηβϑίαί. [ἈοβθηπΊ. σοπηρᾶγο8 )}1ορ. 1.Δοτί. 6, 9, 6., εἰ 
δολιχὸν ἔδραμον, πρὸς τῷ τέλει ἔδει με ἀνεῖναι, καὶ μὴ 
μᾶλλον ἐπιετεῖναι. Ἠδ τηὶρῃϊ ἤανθ πλΟΓΘ δρροβί (οἰ Υ 
ἢανα οἰἴοα Ὠιίορ. [μδογί. ὅ, 90. ἐρωτηθεὶς πῶς ἂν προκόκ- 
τοῖεν οἱ μαθηταί; ἔφη, ἐὰν τοὺς προέχοντας διώκοντες, τοὺς 
δὲ ὑστεροῦντας μὴ ἀναμένωσι. 

Οα τ|6 ψοτάβ κατὰ σκοπὸν ἐπὶ τὸ βραβεῖον (6. (οπι- 
ΠηρηϊαδίοΙΒ σδ ΒΘ ΘΒ ὈΘΙΡΪΟχ ἰμαπηβοῖνθθ. ΤΤἢθ 
ΡΠ ΓΑΒΘΟΪΟΡῪ [ἰ8, ἰη[664, βοπιον δι βιιγομαγρδά, θυ ὨΟ 
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{πι68ἰ8 ΟΥἹ ρῬδγθηί 6818 προ δ6 ἱπουρῇξ οἷ; ποῖ σδη 
{Π|6 5686 Ὀ6 ὈθοίίοΓ Ἔχργοβϑϑθ τῃ8η 1 ΟἿΓ (Ομ Ππλοη 
ΨΜεγβίου. Τῇ κατὰ δηά ἐπὶ θοΙἢ ἀδποία (ἢ 6 ὁπά οἵ 
δοίίοη ; {Π6 ἔογιηθγ, ΡΥ 8: ΟΠ Υ ; [ἢ6 ᾿ΔΕ(ΘΓ, ΠΊΟΓΆΪ]Υ : 
δηἃ [ῃ6 ἰατοΓ ψ88 Ἰηἰγτοάπςορα, ἴο ὈθίζοΓ δοσοιημηο- 
ἀαῖθ τ[Π6 σοιῃραγίβοη ἴο {{Π| {πίηρ' ἴο 6 τθργθβθηίβά. 
Ηδφτγα ἡ εἴβ. οοιῆραγθ Ευγρ. ΕἸδοίγ. θὅ4, Ηδ τῖρῇϊξ 
ΠΊΟΓΘ ΔΡΕΪν μᾶνα οἰἰϊοὰ Ῥῃιο Ψυ4. 827 α. ἐπὶ τοῦτον 
σκόπον ὥσπερ βέλη τὰς τοῦ βίου πράξεις ἀπάσης ἀφιεὶς" 
ΔηἋ ῬῃΠοβίγ, Ισοη. 861. τυχόντες γὰρ σκόπου, ἀξίως 
λόγου πράξομεν. 
ΤΠ ψον 8 βραβεῖον Δῃ ἃ ἄνω κλήσεως ἃΓ6 βυρροβοά 

ἴο να δ᾽ υϑίοη ἴο {{"6 βραβεύται οΥὁ ἀγωνοθέται, ψἢο 
880 ΟἹ 8ῃ οἰοναίοα 586αΐ, δηι σ8||6ὰ ἰογψαγὰ {ἢ οδῃ- 
ἀϊἀαἰ68 ἔογ 1η6 βραβεῖον οὐ ΡῥγΙΖΒΘ. 

᾿Ανω, “ ίρῇ δῃα ἢδθάνθηυ." δὸ Τθορῇγ]. ὅδ68 
Οαἱὶ. 4, 20. δΔηά ἰδ πηοίβ. Ἐν δ ρρτ Ἰησοῦ, ““τῃτουρἢ 
ΟὨγιϑὲ 96808; ὈΥ ἢ 18 δβϑιβίδηςβ, 

δυυσἢ ρΡοαΓβ ἴο θ6 [6 ῥα! 86η5868 οὗ {π6 ράᾶββδρο, 
ἴῃ ΨὨϊσἢ βοιὴθ δάορι οἰἢθῦ νίθννβϑ, ΟΓΥ 866 Ὠ6661688 
Τοῆπεπιθηί5β. εῖβ. σοῃηρᾶγεβ ῬΏϊο ἀθ Ραϊαΐ. ρ, 
888, 12. διὰ τοῦτ᾽ ἐν τοῖς χρησμοῖς οἱ σοφίας καὶ ἐπισ- ᾿ 
τήμης ἄπληστοι διατελοῦντες ἀνακεκλῆσθαι λέγονται" 
πρὸς γὰρ τὸ θεῖον ἄνω καλεῖσθαι θέμις τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῦ κα- 
ταπνευσθέντας. 

16, ὅσοι οὖν τέλειοι, τοῦτο ᾧρονῶμεν. ΤΠ6 ΑΡροϑί16 
οἴδηρο8 {Π6 ᾿ηαϊγοςοΐ ᾿ηΐο {π6 αἰγεςεῖ δΔαϊηοημίοη, δηά 
Θχθογίβ ἐῃθῖὴ (ο ἔδοὶ δηϊηηδίθα ὃν (Π6 88Π16 βρ Γἰΐ οὗ 
Δϑρ γα ου δίϊογ ρογίδοιίοη 8ἃ8 ἰ]π186}[. “Τέλειος ῥτο- 
ΟΥΙγ ἀθηοίθβ οὔθ 0 [88 ἃιτινοα πρὸς τέλος, Ηδποσ 

1 ἀδηοίοα 8ὴη αὐμίξ, ἃ8 σοιηραγοα ἴο δη ἰηΐδηΐ, ΟΥ̓ ἃ 
ουϊῃ. 866 Ερῇ, 4, [8. δη (ἢ6 ποία (ἢθτ6. Βυΐ 

11 νν88 βοιηθί 68 ΔΡΡ 6 τηοίρἤΠου Δ Υ, ἰο ἀθηοίθ 
οὔ δἀνδιοϑα ἰὴ (8 Κηον]οάρο οὐ ΔΥ δῖ Ογ βοίθηςθ, 
85 τοὶ σίοιιϑ Κηον]θῖσα (νἤθησθ 11 ννὰ8 υϑ66 οὗ (ἢο56 
Μ ὮΟ Ψ6 γα 1η 1464 ᾿ηἴο [η6 Ηδαίῃθη τηγϑίθγι 68) ; 85 
1 1 (ογ. 2,0. Απά βυςῇ 15 Ὀγ τηοϑὲ (οπιπηοηΐδίο β 
ΒΌΡΡΟΒΘα ἴο δ6 {ἢ6 86η86 ἴογθ. Οἰπθβ, ΠΟΜΟΥΟΣΊ, 
{ἢπηΚ (Πα [Π6 ἰδτῃ 185 ἴο 06 ἴΔκθη ἐπ δοηδιε τπογαῖὶ, 
ἰο ἀξδηοίθ οῃβ δάναδῃσδά [ἴῃ τηογὰὶ δηά γα σοι ρογ- 
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(δοιίοη ; 48 Μαῖίϊ. 19, 91. (οἱ. 1, 28. .4π|68 8, 1. 8Ὧπά 
Θἰβεανσῆθγο Ῥδγῆδρϑ θοίἢ {ῃ656 Δϑὲ 5]: ΠΟ Δ 10 ῃ5 
ΤΩΔΥ 6 υηϊίοά. Τέλειοι πηιιϑί τ᾿ηθδῃ ἴπο86 ἡ 0 ἅγα 
αἱπιὶηρ αἱ ροτίεοιίίοη. ὅδ0 δίιηρ!!ο. Οοπιπιθηί. ο. 75. 
Ὁ. 989. (οοἀ Ὀγ ΒυΙΚ|6ν) Ψῆο β8υ8, ““ Μακε τ ἃ 
ροϊηΐ ἴο [ἰνῈ αἷς τέλειον, οὐχ ὡς τέλος ἀπειλήφοτα, ὅτε. 
{π6 1ἴ6 οὗ ἃ ρογίδοι τηϑῃ, ποί 88 (πουρῇ γοὺυ ἢιδά 
Αἰγοδαν διἰδἰπϑα ρεγίδοςοη, θὰ. 88 αἰνναυβ, δῃὰ ψ1ἢ- 
ουξ ᾿ηςογηβϑίοη, σἀναποὶηρ ἐοιυαγά5 11." 1 ςσδηποί 
μυΐ {διηκ τΠαΐ ἢ6 δα 1η νἱθῦν ϑοῖὴδ ρϑββδρα οὗ {ῃ6 
Νονν Τουίδιηθηί. 

1δ. τοῦτο φΦρονῶμεν. Οπα ψου]ὰ Πᾶνα Ἔχροοίθα {6 
δοοοηά φοβοη ; δυϊ (Π6 ἢγβθι 15 υ866 Ιηδἰοδὰ οὗ [6 
Β6σοηά οι οὗὨ ἀο᾽σαςν. ΤΙ 86 η86 18: “ἰοἴ 18 Ὀ6 
αἰδοίθα ἴῃ {Π6 πᾶηηογ αἀῦονο ἀθϑουι οι," 1. 6. ἐπι- 
λανθ., ς. ἘΕοτ, 88 οὔβογνοβ ΤὨὭΘΟΡΠὮΥ]., τελείου ἐστι 
τὸ μὴ τέλειον νομίϑειν ἑαυτὸν. ΤῊ6 ψον8 [Ὁ] οσηρ, 
καὶ εἴ τι ἑτέρως φρονεῖτε, καὶ τοῦτο ὁ Θεὸς ὑμῖν ἀποκα- 
λύψει ΔΓ6 βοπχαν δι οὔβοιγα, ἀπηΠ4 ἤδνο ὈΘΘῺ νὩΓΙΟΌΒΙΥ 
Ἰηςογργείθα. Μοβέὲ γϑοθηΐ (οιμιμθηίδίοτϑ (Κα ἴῃ 6 πὶ 
ἰο δάνογι (0 {Π|Ὸ ῥτγο)υάϊοοβ οὐ Π6 ψγϑᾶκ, θὰ ΒΙΏΠΘΓΕ, 
δον δὴ σοηνογίβΌ. ὅδο Νορββϑϑὶίί, ψῇῆο ρδσγαρἤγαϑοβ 
{8 : “δῚΓῚ ποηάυῃ) οὸ ρῥτγοίδοογιτ8, υὐ ἤδο ὁ πἀδϊοᾶ 
οἴηηϊᾶ σοηίθηιηθηἋ8 ρΡιυίο(18, 564 δἰ ατ8π| ἰδηηθῃ ΪἾΔι:- 
ἀ6πη] ἴῃ ἢ 18 αυτογαί 8, τη 6] !Ιογο πὶ νοῦ 8 ΔΠαυδηο πηρῆ- 
θη ἀαρὶς ἴθυ8, τὸ ἤθε ῥγορίθσγ θχοθ ΘΕ ΟΓΘΠὶ 
ΓΟ ειϑι ἀοςίγιη4π σοηξοηηηδί 8. Ἐοβοηπη. ΟΌβογν 65, 
τμαΐ διηοηρ 1ῆ6 ῬΠΙΠΙΡΡΙΔηΒ ποτα ψαγα ἀσι θά] 6ὲ5 
5056 ῇο δηΐου θα ον δηα ὑγϑδῖκ ποί!0Π8 οὗ (ἢδ 
(οϑρεῖ, ἃπὰ νῃοπὶ πογοίογα τἢ6 Αροβεῖθ νν!51}165 Οοά 
ἸΏΔΥ ἰδᾶσοῃ Ὀαίίον {Π]ηρ8. ΟΥΠ6Γ8, δῃη4 Θβρθο δ! ν 
Μδοσίκη., {πτηΚ ἰἢδὺ [6 ρᾶδϑαρα ἢδβ ἃ πογα σϑηργαὶ 
τηθδηΐηρ, ΠπαπΊοὶγ, {Πδΐ δυο οὗ {6 ῬΏΣ ΙΡΡΙΔ ἢ 5 88 
8] ΠΟΘΓΘΙΥ ἔδασοα (ἢ6 [Ιογά, ᾿ἢ (ἢν ὨΔρροηδα, ἔτγοπι 
ἐν δ μνο οΥ ργα)θπάϊοα, το ἰπιηκ αἰ γθπ εν ἔγοπι {16 

Ροβίϊα σοῃοθγηϊηρ ΔΩΥ ἱπιρογίδηϊς δγίίοϊα οὐ ἔδ:{}, 
νοῦ ὰ Πᾶνα {Π61 ΟΓΓΟΓ ἀΙβοονογθά ἴο ἰβθ, ἢοΐ ὈΥ ἃ 
Ραγίοι ας γονεϊδίίοη, θὰς ὈΥῪ (ἢ6 οΓάΙΏΔΓΥ ἸΠΠπ 6 68 
οὗ 1Π6 βριγἴ, ἀργθοδῦὶΥ ἰο ΡΒ. 25, 16. ΟἸΠ6Γ8 Ἰπίογ- 
Ὀγοί {{Ππ|18 : “Πἔ γοιι ᾶνα ποῖ γοί εγίνϑα ἀδ ρογίθοϊ 
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᾿Κηον!οᾶρα, γοῦ Μ01]11, 1 1Ὲ ρΙθαδα (ἀοά, δυγίνα δ( 1.᾽ 
ΤὨα ἢγβε ηἰογριοίδιίίοη, πούγανϑῦ, 866Π|5 ρταϑίὶν ργΘ- 
[γα ]6, δηὰ ἴθ 18 νϑῦῪ ΔΌΪΥ βϑιρροτίεα ὈὉγ ὙΠ Όγ. 
Οτοῖ. υπαἀοιβίδη 8 ὮΥ τοῦτο ἀποκ., ““ Μ1Π1 βῆον γου 
ΟΣ οτγοῦ, Βαΐ 118 866Π|5 ΨΕΓῪ Παιβῆ. Οἡ 1Π6 
ἀποκ. ἰῇ 15 Ὠοΐ ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ρΓε88. [{ ὩΔῪ Ὁ6 σοη- 
ΒιΑοΓΘα 88 8414 ρμορμίαγίέογν. ΜΏΜΡΥ ποιά ὑπάεγ- 
βίαηπα ἰ{ οὗ (Π8 ἀοϑίγιοίίοη οὗὨἩ (6 1 δ ρ]6 δηὰᾶ (ἢς 
αἰβραγβϑίοη οἵ {π6 965, ψ ἢ οἢ νου Ἱα εἰδοίι!} ν ἀϊ5- 
Ροὶ 1τΠ6 ρῥγα)υάϊςθ8 οὗ {π6 υάαίσοτθ, Βαΐ {Π||8 18 ἴοο 
Ὁγηγαὶ δηα γθιΐγασυ. ὍΤἤΘΓΘ 15 Ὧ0 Οσσβϑίοῃ, Πον- 

ΘνΘΓ, ἴο ΒΌΡΡΟΒ6 βιρογηδίυγα! ΟΥ σαὶγαου]ουϑ γονοὶδ- 
τοῦ ; θυ 5ιιοἢ 88 σῃς Ὀ6 οἰδοίθα Ὀγν {Π6 Θχϑγοὶβα 
οὔ τπ6 υπιἰογϑίδηάίηρ, δηἀ δἰξθπίοῃ ἴο {Π|π οουγβα οὗ 
δνοηΐβ, μάθγ ἑῃ6 ΟΓΑΙΏΔΓΥ ᾿ἰπἤσρηςαβ οἵ (ἢ 5ρίγι. 
ΤΠ6 86η856, ἐπθη, πιὰ 6 ἰῆυδ ΘΧΡΓΘΒΒΘα : ““ Α58 ἴο 
{ΠῚ ψηθγοίη γα τπιηΐἶς οἰἤογν 56, δῃα Ἴοῃίϊημα ἴῃ 
Ρτα)αάϊοα δηά οσγοσ, αοά Μ1]], ἴῃ 818 ον ροοά [1016, 
Δηα ὈΥ νϑτίουβ πη68}8, ΒΟ. γοῦ ΥΟΣΓ ΘΥΓΟΙ, δῃὰ ἰδὲ 
ἢ {ἢ ΟἹ γοῸ τ] η68.᾿ 

16. πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν κανόνι, τὸ 
αὐτὸ φρονεῖν. ἂΣ 
ΠΟΙ 19 μοῦ οἵ 8 [Σ{{|6 αἰ νεσϑγ οὗἁ τεδάδηρ. Τῇ νογὰϑ κανόνι 

«φρονεῖν, ΔΓ6 οὐχὶτοἀ ἰῃ ἵνοὸ Μ55,, 16 Οορί, δηὰ ΖΕ ιΒίορ. γεῖ- 
δ'οηβ, δηα βοῖωθ [,δἰΐη Βαΐνογα Κανόνε ἰ6 οηχϊτοα ἰῃ ἔουξ δΔηϊίδηῖ 
Μϑ995. ; δηὰ ἴῃ [ἢγ86 Οὗ ἔουγ οἴοσβ ἴσα ἰ8 [ἢ 6 ὉΠ] ον ἰγαρορο- 
ϑιζίοη : τὸ αὐτὸ φρονεῖν, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν. ΟὨ (8 στοιηῃά, ὮΥ ἃ 
ΤΕΙῪ οΟΙΔΩΟΏ γιΐα ἴῃ ογιἰοίϑεη, ΜΗ, Βοηρεῖ, Οεἰεδῦ,, δὰ οἴμοσῦ, 
οϊά {αὶ {μον τε 41} δρυγίοιιϑ ; δὰ 88 δυο ἴὩδνῪ πᾶνο Ὀεθη (Ὠτονψα 
ουὖἱ οὔτδε ἰοχῖ ὈΥ γιεδῦβοι, οὐ ὁγαοκεοίδα, 88 Ὁγ ΚΏΔρΡ διηᾷ γαίοσ. 
Βοῖ εἰν ἀρρμϑῶγβ ἴο δδ ἃ γεν σαϑὴ δηά λη)μάϊοϊοι ϑἴαρ. Βα οσί- 
τἶοδ] γῸ]6 ἴῃ ᾳμεβίίοῃ, 1ἰἶκ6 211 οἴ εσ ζἜΏΘΣΔ] τυ ]ς5, δάϊι τῳ οὗ Θχοθρ- 
(ἰοῶδ, δῃὰ πλιιϑὶ ὃς το ἔρα ἴῃ Ὡρρ]ολιίου ; 88, ἴον ἰῃμεΐβδῃοθ, ὑυῆθῃ ἃ 
Ῥαβδδρα ἰδ οὔδοιγο δηὰ οἰ δβῆοιϊ, δμαὰ τΟΔῺΥ δίίδαριβ ἃγα τηδάθ ὃν 
ἴδ ΘλΣ]γ Ἡἰ τωσὶὶ ἴο σολογο ἐμ6 αἀἰδοι} ν ὉΥ͂. ΟΣ ἶὁΑ] ορροηάδίίοη, 
ΟΥΒΟΙ ΒΟΥ Ὁ 06 οοχίϑείοη, Αἰ οτϑίίου, ΟΣ ἰγδηθμορι τίου οἵ οοσγίδϊη 
ΓΘ ΟΥ̓ οἶδιιδαεθ, ΝΟΙ͂Σ δι} ΓΕ ]γ, ἰΏ δυο ἢ ἃ (438, [ἔ δευογαὲ οὗ ἰδιοξα 
ΤΩΘΔῺΒ δοιαὶ ὃ6 εὐὐρίοτοα οομ)οϊηιγ, ἃ φίγαρε αἰ νασ δι Υ οὗἉ τεδὰ- 
1Π 95 ΤΏΔΥ δηὰ νν1}} γίθε ; δῃά γεῖ ἱΐ, ἰὴ δυο ἃ σϑδβρ, 8ὴ ἙαΐξίοΣ νεῖ 
ἴο ουϊ ουἵΐ (8 ρβδβαρθ, ὁπ ασοομπὲ αὶ ἰδὲ αἱρετοὶ, Ὧδ 'γοι!]ὰ 86 88 
ΣΏΟΓΙ ΕΠ 85 να ὑΐ δου ἢ οδποο] 8. ραβθᾶσα ΣΩΘΤΕΪ, ΟΝ δοσοιμηῖ οὗὨἁ 
[9 θείης Οὔβουγε δηὰ αἰβῆοι, Νον 1 Δρργοιθηὰ {{}||89 ἴο δ6 αχ- 
ΔΟΙΥ {6 6386 γυῖ18 (8 ραϑοᾶρθ ὑβίοσβ 8; [ὉΓ, 88 1( διδηᾷθη (86 
σογημλοῃ ἴοχί, ἰξ 19 αἰγέομἑἑ ; 811} {π6 Δ] 1ΟΓα[Οἢ.8 ΣΘΉΘΔΟΥ ἰΐ [632 20, 

ΨΟΙ,. ΥὙΙΙ, 9 
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(ἰπουρὴ 411 ἐουμχάεα οὐ ἔα᾽βε υἱεν6), δηά ἃγὲ {πεγείογε δυϑρίοίοτι, 
Μοτϑονεσ, ἴΠ6 Μ55. ἰπ ψῃϊο ἢ [686 δἰ τογαϊϊοὴβ αὐὰ ἔου πα ἃγὰ ΟἿ 
εἰρἢϊ ἰῇ ὨυΠπΌΘΓ, ἃπιὶ ποΔΓΪΥ 4}} οὗἩ τῇιοπ δι ἢ 843 γα εἰβαννῆογα ἴη- 
τεγροϊαϊ ἃ δηᾷ αἰΐδεγειὶ. Αϑ ἴο {6 γειβϑίοπβ, {πεν ἃ. οὗ ᾿ἰ{π|6 ννεῖρῃέ, 
ἈΠ Γ6 εἰβογν πότε σογγυρίδα ΟΥ̓ δἰι ΣΥ ἸΤαΥρΓοι (0 Π8 : ἐπάφεα, 15 
08868 οὗἩ (8 Κιηᾶ, πο Κεγβίομβ ἃσὰ ροοὰ δνϊάδησε [Ὁγ αἰέεταέϊοπε, 
δίποα {Ππ6 βηϊίθηΐ {Γδη βου 00 Κ ρτεαΐ ΠΙὈογῖϊθ8. Ηθγο, πόννενεγ, 
ἴεν σοη γι 1Π6 ΘΟππὴοη ΓΕΔαΪ Πρ ; 48 40 4]50 {πὸ στοαὶ Βδιθεῖβ 
δηῇ Οομδιοηϊαίοτβ. Μογεσνονῦ, ἴΠ6 τγοδαϊηρ δἀορίοα ἴπη Ογιεβῦδος 
ἐατὸ ὈΥ [6 οτηϊβδίοη οὗ ἴ[ῃ6 τνγογάβ κανόνι τὸ αὐτὸ φρονεῖν) ἰδᾶνεϑ 
[{π|η1Κ}) ἃ βοϊεοΐβαῃ. 1 ἴΠ6 ἀροβῖία δὰ τηϑθαηΐὶ ἴο ὄχργεβθβ ἴδε 

86η86 ν' ῃίο}}) Ογίθ80. ἀπά (ἢ6 οἵἴπον Οὐ 8 Βα ρροδβο, ἢ οὐυρᾷὶ (1 Ἄδοη- 
οεἶνθ) ἴο ἢανα νυυτοη, ηοΐ τῷ αὐτῷ, Ὀὰϊ τούτῳ ; ἃ8 ἴῃ ἃ 58 Γ μᾶ5- 
βᾶρε δἱ (δὶ. 6, 16. ὅσοι τῷ κανόνι τούτῳ στοιχήσουσι. 

ἘρΥ ἰΠ686 ΓΟΔΒΟΏΒ [ δδβεηί ἴο ἴἢ6 ορίηΐου οὗ ἴπο56 πιοσα οδυ( ΟἹ 
ΟΥἰτοβ, ΥοΙ, ννεῖθ., ΜΙ αι(ἢ. δηὰ, 1 τπϊηκ, Νοΐίδῃ, [αὶ [Π6 σοσσθθῃ 
τεοδαΐηρ οὐρμὶ ἰο ὃδ τεϊλϊηδα, δῃηὰ (Π6 ννοσὰβ οσρίδἱπβὰ ἴῃ πε Ὠεϑῖ 
ΤΩΔΏΠδΙ νγ6 ἅτ δῦϊΪθ. Ηδεσγα, μονγενον, [6 ἱπέογρτεοίετς βδεεῖὰ ἴο πανὲ 
ὕδδη 411 ου ἴ6 ψσοηρ δοεηῖ, δηά ἴἰο ἢᾶτνα ἔβα ἴῃ βϑοῖῃρ ἡ νγνδδῖ 
{π6 αἰΒΠοΙΪΠΥ Ὠΐησοθ. [ἴ ἀγοϑα (1 {{|Π1} ἔγοιπι ἜὌχοθβϑῖνε Ὀγενῖ. ᾿ 
ΤΠ Αμγμοβί]θ δρρεᾶσβ ἰὸ ἤδνε δά ἵνγοὸ σορῃδῖδ 56 568 'ῃ Ὦ16 υγἱηα 8ὲ 
ΟἾΟΘΘ, 8Πη4 ἴο αν ὈϊΪοπάρά {πὸ ἴττο οἰδυδβοβ Ἰηἴ0 ΟὨΘ. 

ΤὨαο πλὴν ἰ8 111] γταηἀογε ἴῃ οὐν ΕἸ] 18 γαυβίοη πεοετίλεϊεεα, Νοτῖ 
681 ἴ αυἱΐα ἄρργονε οἵ ἴδ υεγιπέαπιεπ οὔ (Π6 ΨῸ]ρ., ΟΥ̓ 1ῃ6 Λοισεῦεγ 
οἵ Μδοίβη. [15 (1 τη) στρ Υ δαὶ ὃν Ηεΐηγ. ἰο θὲ ΠΕΑΡΪΥ δαυ]- 
ναϊδηΐ ἴο μόνον ἃ 1, 96. (ΕΓ 566 16 ποῖθ.) [ἀσβθῃπ). γε ηήθγϑ ἰΐ 
ἀμπιπιοεῖο; ϑοὮϊοιιϑ. ἐαπέμηιπιοαο; δῃηὰ πα δἀάιιςθ Αοΐβ 350, 493. 
ὙΠ ταϑρεοῖ ἴο ἴδ ἐν βηἐῦθ ἤδγα, ἰἰ 18 0Γ (ἢ6 ἱπιυρεγαίίνε, ὃν {ΠῸ 
ΒΒΑυἰυη οὗ δεῖ. (48 Ρῃοῖ. τειηαγκ8.) ὉΠ6 86η96, ἴΠ6Ώ, 5: ““ΟἿΪΥ 
(ππϊηᾷ τἢ18) ἴο νναὶκ ὃγ (αἰ ἀορτες οὗ Κπονϊοάρε τῃογειηίο νγὰ Ὠδνε 
αἰταϊ πο. Ὑπαῖ δυο 15 (ἢ 6 τηδδηΐηρ" οὗ ὅ, '8 μα ἔγοιῃ {πε ρμγεςθά- 
ἵηρ; νεῦβα. 

Φθάνειν εἰς τίνα, δ᾽ 1868 ΡΓΟΡΟΣΥ, ““1ο 6 Ὀεΐογε μαπὰ υἱτὰ 
ΔΏΟΓΠΟΣ ἴδ ἃυτίνηρ αἱ δὴν μΪαςα :᾿ δαυΐζ (8 ποῖΐοῃ οὗ απέϊεὶραίϊοκ 
18. οἴδη Ἰοϑὲ ; 88 Ποῖα δ8η4 αἱ Μϑαῖί.. 12, 28. δηὰ υκὲ 11, 0. Απὰ 
γαῖ ἢ ΤΏΔΥ δὲ ἃ ΤΟΥ δπογρείῖς ἴοστ ἤδη ἐλθεῖν, ὙὍΤὴδ στοιχεῖν 8, 
Π|κῸ περιπατεῖν, υϑοᾶ ἴῃ {Π6 ΤηΟΓᾺΪ 5686 ; 88 8ἴ Αοΐβ 91, 234. ἤοπι. 
4, 12. ἀκ]. 5, 45. 6, 16. ΘΓ 866 ἴΠ6 ῃοΐϊθ. ϑυοῇ (ἤδη, 15, 1 τ ηἶ, 
186 86η86 Ῥ ῃΐ ἢ ([Π6 Αροϑῖ]6 πηϑδῃϊ ὈΥἸΠΊ ΑΙ} ἴο Ἔχργαθ5 (πα [ἢ }5 ἰ8 
Ὅ6}} γεηάεγεα Ὀγ δ ῃ]ουϑ., ““ σορηϊ οηὶ αυἃ ἴῃ ρῥγεθϑοηιὶ σαυάεί δ, 
σΟΠγ ΘΠ ΘΩΟΓ νἱΐδπι νϑϑίγαμι ἰηϑίϊ 116.) : Ὀυΐϊ 6 δα 4150 ἴπ πιϊπά 
(88 ἴ Ρεΐογθ οὔυβεγνἝα) αποί δεῦ βεη(ϊπηεηῖ, ππ)εῖγ, τῷ αὐτῷ στοιχεῖν 
κανόνι τὸ αὑτὸ φρονεῖν. Ἴἢεδα 6 Πα5 Ὀϊεηἀοὰ (ορεῖμοσ, τπακίηρ 
{πε τῷ αὐτῷ 86γνε 097 οί ; ψνἤογεα πδὰ ἢ6 Κορὶ ἴἢθπλ βεραγαΐε, 
Πα ννουϊὰ ἤανα νυν τίθη [8 : πλὴν εἰς ὃ ἐφθάσαμεν τούτῳ στοιχεῖν" 
τῷ σόν φημι, στοιχεῖν κανόνι. 

Οη ἴα β8θη86 ἤεγα οὗ κανὼν, 506 ἴπΠ6 ποΐαὰ οη Οδ)]. 6, 16. Τῆς 
μἢγ856 τὸ αὐτὸ φρονεῖν, ἰ8 φγῃοηγτηουβ ἱτἢ τὸ ἐν φρονεῖν ; δῃα Βο(ὰ 
ΔΓΕ ὀχργεββίνα οὗ σοῃοογὰ δηὰ ὑπδηϊοϊγ. ὅ86ε6 οι. 12, 16. 15, 5. 
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ῷ (οΥγ. 13, 11. δῃηὰ οἰβουυῦοτο. Αηά βο ἴϊΐια (]δϑϑῖοαὶ τυσιϊοσθ, ΤᾺ Ϊ8 
866 Π|8 ἴο αν Ὀδοη δαἀάοδά, ἴο ἐχρ]δίη ἔπε ργεοεάϊηρ;, 

17. συμμιμηταί μου γίνεσθε. “ΓΉΪ8 Δάπηγα]6. ῥΡ88- 
βᾶρα ἴῃῇ6 Αροβίϊα σοποϊ 68 ΌὉΥ ργοροβίηρ, [18 ΟΥ ἢ 
ΘΧχϑιρὶα ἴο τϊαίίοη (10 ΨὨϊοΝ ἢ6 ἔγθαιθηι]Υ 6χ- 
Πογίβ [}18 σἤ αγο ἢ 685 ; 88 [ηΐγ. 4, 9. 1 (ογ. 4, 16. 11,1. 
1 Τῇ655. 1, 6.). δηὰ (ἢ ρογηϊοϊουβ ὄὌχϑίῃρ]θ οὗ οϑγ- 
ἰδ ρῬδίβοῃϑ, ψαγηηρ (ῃθιῃ ἰο δνοϊ (Ὁ]]ονηρ,. 
(Ηειην.) 

ΑἸ! 106 τϑοθηΐ ΟΥ 65 ἅγ Ἀρτϑοᾶ παι {ῃ6 σοι,- 
ΡοιΠα 15 ἤθγα υἰϑεα ἴοὸγ (εξ βιηρ]6. [θαΐ 80 1{{π|6 οὗ 
ΡΙεοπᾶβημ 18 {παγα ἴῃ [ἢ6 ΑΡροβιθ, δηὰ 80 βρδγίῃρ' 
15. Πα οὗ ψογάβ, [δὶ 1 σἂη δαγάϊν {Π|η]ς ἢ6 ψοιυ]ά 
ἤανα [ΠΟ ΑΥΔΥ ἃ ῬΓΘρΡΟΒι[ΙΟη 10 Πσοπηροβιίοη. 
σου] {πογεΐογο, ψ τ ἢ Οτοῖ., τοηᾶθγ : “ΟπΠΊΠ68 ρατὶ 
βίο τη6 ᾿π 140} η]1.᾿ Τη6 σὺν 8 υϑοᾶ 88 ἴῃ (ἢ6 
συναθλοῦντες ἃἴ 1, 27. Α5 ἴο {ἢ6 σοῃοιαὶ β86η86 σοη- 
νογοά ἴῃ καὶ σκοπεῖτε----ἡμᾶς, 1[{18 οὈνίου8. Υοΐ {6 Γ6 
18 βοιηθίίηρ ἴη [Π6 (ΘΓ 8 Μ᾽ ΠΙΟἢ τἸΠΔΥ Οδ0186 ἢ φ5ι δι! οη. 
ΤἬὨΘΟΡἢν]. Ργαρ γα868 (Π8 : καὶ αἷς πρὸς ἀρχέτυπον 
βλέποντες, πρὸς ἐκείνους ἀποτυποῦσθε' καὶ ὥσπερ ἔχετε 
τύπον ἐμὲ οὕτω κἀκείνους. 6 ΑἸ ΟΕ πηᾶγ ν᾿ Ὀ6 
τοιηονθ ὈΥ ρᾶγαρῃτδβίηρ ἴῃ. : ““Απά τη]η4, Ιἰοοϊς 
αἱ ον ἱτηϊδιίοη {Π 56 {παἴ ᾿ἴνῈ 50 (48 6 40), δηιΐ ἃ8 
γα ἰἰᾶνα {θη [ῸΓ 8ὴ θχϑιηρίθ, 80 186 (ἢ 6ῃλ ἃ8 510}. 
ΒΥ {Π686 [Π6 Αροβιΐβ β66πὶ8 ἴο ἢδνθ πηϑραῃί ΤΙ ΠΥ, 
Ἐρδρῃγού 8, Δηὰ βοὴ ᾿κΚ6. Α8 ἴο {π6 δωδ)εοέ οὗ 
(η6 σκοπ. ἀη ᾿[6 τύυπ., 1 σᾶηηοῖ {π1ηΚ 1|{, ν ἢ 
Ιγ, “τἢ6 δοδησοηιηοηΐ οὗ “6ν δῇ ῥγο)υά!ς68,᾿" 
θυΐ, ἴῃ ἃ ραηογὰὶ νῶν, δὴ ἐημέαξίοα οὐ ἢϊπη ὈοΓἢ Ἰῃ 
ΟὨἨ τι βείδη ἐαϊέλ, δῃὰ ᾿ῃ ἢ 086 σοορά τὐογἶα, Μ ]οἾ) ἃ ΓΘ 
1Π6 βιιγαβῖ Ῥγοοβ οὗ 18 5 ποθ υῦν δηὰ {86 [ίγαϑί ἐγ (8 
οὗ τ οἴσςαου. Οτη τυ. 866 (ῃ6 ποία οἡ Αοςΐϑβ 7, 44... 

18. πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν, ὅτο. ᾿ΤῊ8. 15 1}} τϑη- 
ἀογοά ἰῇ οὖν σοπηοῃ Γ᾽ 1οὴ δηὰ Μδοκη. ; “ [ὉΣ 
ΤΏΔΩΥ ΜΆΪΚ ψ ῃομι," ὅθ. Τὴ δηζθπὶ δηάᾶ {116 θεβί 
τηοάσγῃ (Οοιηπιδηίδίογβ ΔΓ6 ἄρῦθθα {ῃδι {Π6ΓΘ 15 ΠΟΓΘ 
80 6}11ρ518 οἵ κακῶς, οὐ ἄλλως ἥπερ ἐγὼ ; δηά σοτίΔΙΗΪΥ 
1Π|8 οὐρῶῦ ἴο θ6 ἜΠΠΠΕ ΪῺ 41} νϑιβδίοῃβ πηθδηΐ [ὉΓ 
ογἀϊ ΔΓ γοᾶογβ. ᾿ΓΠουρῇ, δίζοσ 411, ροσμαρ8 {Π|6 6 
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8 ἤοξ Ὁ Ἰηοἢ 8η οἰϊροὶδ, ἃ5. ἃ ὈΘΑΆΓΔιΙ ἀροσίορδϑίσ, 
ΔΓϊϑίηρ ἔγοπη δ] σαν, ΓΓᾺΪ8. τηὶρης 06. Ἔχριθοβοά 
ἘΠ ! πολλοὶ γὰρ περιπατοῦσιν--οοὗς, ““ΜάΠΥ ννα}---- 
Ιπὲρα σὲ βάν ἦοιο." Νον ἴο ΒΟΥ τὐὴ.ο [056 ἃΓἕ 
τ ψ ἢ οπὶ πὸ ἈΠΠι465, {π6 ΑΡροϑί!δ 30] οἱ ἢ8 οὖς πόλλακις, 
ὅο. Βγ {πὸ σιαὴψ ψὰ ποθά πόξ ἀπὲ κὰν κυ: ΤΏΔΠΥ οἵ 
{6 Ῥλιϊρρέαμησ, Ὀὰξ δὴν Οὗ {Π6 Ολτιδέΐαπϑ ἐπ ρόπο- 
γαΐ, δΒρΡΘΟΙΆΠΥ ἐῃοβα αἱ ἤοπιο, ποῖ χορ ὶν τἢ6 
Αροϑβι[α δά σι Η͂Υ ἴῃ νίον. 

18, οὗὖς--- Χριστοῦ. ἢ οβοηπι. Ψψουϊὰ ἰΔΚ6 λέγειν 6 γα 
ἰη [ἢ6 56η86 αρροίΐϊαγο. Ἐιιΐ τῃϊ}8 ἴῃ6 ὑμῖν Ψ1}] ποὶ 
ῬΘΓΙηἶ, Ττοπὶ ἡ οἢ [ἢ ἀρ ρΘαῦβ {πὲ [ἢ6 σομηποῃ νοΓ- 
Βίθη δαϊαϊ, Οὗ ἐσίά, 186 σοὐγαςί. Τοὺς ἐχθροὺς τοῦ σταυροῦ 
χοῦ Χριστουι ΤΙ6896 ἀγα βΒρροβδα ὈΥ ΠΊΒΗΥ δηλ πϑηΐ 
Ἰησαἀδγήβ ἴσ αν Ὀό6δη Ζυἀ4Δ|Ζοι 4 (ΘΔ. ἢ 6 Γ8, ΟΥ οἵ 65), 
χῆο; ἔγοπι ἐμοῖς δάπογόποδ ἴο οἰδουτηοί βίοη ΔΠ4 βοπγὸ 
οἰῆον γἰθβ οὔ {6 ἰαϑγ, ψο ἢοῖ νάϊ οὗ τῃ6 ἰγυὸ 
ὨΒίυΓα δηΠ δχίθηϊ ΟΥ̓ (Π6 ρίοαῖ βδογ ῆςα οὐ [6 ἀδϑί(ῃ 
ὁ Ομ υϑὲ, νοῦ τηδάθ ΟἰγΓοὰπ ὀϊϑίση ἡυρδίογγ, δηἀ 
δ 6 ἐπόγδίοία ἄνθῦβα ἴ0 5 Π  ηρ ΔΩΥ͂ ρογβθου ἢ 
ἤτοι (ῃ8 768 Ὅη [18 ἀοοουπί. ἤζοιυ ἐῆς ἀσοξῖπα οὗ 
Ἐπ6 σγοβα οὗ (ῃγίβϑι δηά οἰγου τοί ϑθ ἢ ἀγ6 ὁρροβδᾷ {ὸ 
δῇ, [88 θ66ῃ ἔμ} γ βῃονῃ ἴῃ {{|| ποΐθϑ οἡ 8]. 5,11. 
6, 192 ὃ. 14. διυςῇ ῬνΝ 88 ἰἴῇ656, ΠΟ ΘΝΟΣ, ΨΟΓΟ 
ποί ΟΠΪΥ͂ ἀνδι δὰ ἴο 81} 8ι}6}1 ἀοοὶν 68 88 Ιηνοϊνοά ρόγ- 
βοόυτοη, θυ, ἰἢ ἃ σα ποσάϊ ΨΑΥ, (0 βοῇ 85 ΘΓ οΡ- 
ροββά ἴὸ β6ηϑυ δ! γ δηα 861] ἰπαυσοησθ. Ὅῆι5 ΠΟΥ 
ἍΘΙΓΘ ΘΥΘΓῪ ΠΟΓγα ὈϊΓΓ6Υ ΘηΘηἾ65 ἴο ΒΔ], 85 θοίηρ τῃ 6 
ΡΓοιμἰαῖογ οὗ ἀοοίγ! 65 ἴο0 8018] ἰῸΓ {Π 6}. στο- 
ν6Π Πρ αἰϑροβιίοηξ. ΤΏ 656, {86} (παπλεῖγ, Φυἀδαϊζίησ 
ΟΠ ἰβείαη5), δύ, 1 ̓ πηὰρίηθ, {Π6 ρογβοῦβ οὐέεθέν ἴη- 
ἰοηδα : δῃαὰ γοῦ 1 σαηῃοί δυΐ [ὨηΚ (Πἢδι {16 δῦονο 
Οοιπηπιοηϊαίοτα ἤν ἀοηθ ψτοὴρ ἴῃ οὐ πη 11 τὸ 
τΠ6π|.0 [{ 8ουϊα 866πὶ ίο ἢάνό Ὀόθῃ πγχϑδὴϊ 4130 [ὉΓ 
βοιηὸ ΟὐΟόηι| 6. σοηνογίβ, 80, οπλ ἰδ 6 Γοπιδῖης οὗ 
ἀηϑυθάυδα σογΓυριοη, γα ΘΏΘΠ}165 ἴο (ἢ6 ογαββ οὗ 
ΟΠ 5ὲ, '. 6. ἴο ἰΐ ῆοβα ράϊξ πὰ βρίυδὶ ἀοοιγηδ5 
ὍΥ ψΟἢ 6 ἅγὰ δηὐόϊηοα ἴο Ἐγθον νιοὶ 5. 1Ἰη0}}η8- 
τίση5, [9 ΟΠ 406 Γ ἈΏΓΟΪΥ Δρροι[68, δΔη ἃ Γοϑίβέ ἰθιριδ- 
τἰόη5 (0 ψγνογ  Ϊγ ρα]η, 
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19. ὧν τὸ τέλος ἀπωλειῳ»---Φρογνοῦντερ. Τῆς ΑΡροβιὶβ 
ὨΟῪ Ῥαγι σα γν ἀθβογῦθ8 (ἢ 686 ΡΘΓΒΟΏΒ, δη6, [ῸΓ ἃ 
ψΨΆΓΠΙηρ 9 οἴθγβ, βῆουνγβ {πᾳ σομδεφμοήσεβ οὗ (ῃεὶγ 
φςοῃάυςί. 

Τέλος 18 ὈὉγῪ Βεζα δη4 Βοφθῆπι). δχμίδι θη ρώηα, 
Βαΐ {{|8 18 ΠάΓΒ} ; ῃ4 5.1}} ΙὩΟΓΟ 950. ὑπ 6 βθηβα ψῃ σὴ 
Ηρίησ, βδϑίζηβ ἰο (ἢ6 οἶδι.186, ““γἤο5 6 ΡΏΓΡΟΞΘ 18 (ἢ 
ἀδβίγυςσίίοη οὗ ΟΠ γβυδῃιν.᾽ ὋΓΠ8 Β6η86 οδῃηοί ὃς 
οἰϊοιοἀ ἴτοπι [Π6 ψογάβ, ἢοῦ ομρἀξ τὰ, 161 σου]ῇ ; ἴον 
{Π6 5680] τοῦ] αἰ γ- τ] 464 ΡΘΙΒΟΠΒ ἴῃ αιεϑίϊοη ρῥγο- 
ὈΔ0]ν ἀϊ4 ποῖ ἐπέσηα ἴ[ῃ6 ἀδεένμοέϊοη οὗ (ἢ το]ὶρίοη 
ΠΥ ργοΐδββεθα, δι οὐἱγ τ ἰϑηθα το πιοά έν ἴξ το (Πεἰς 
ΟΜ ν]οΐοι!8 σου Γ86 οὗ 6. δ β6ῃ56.18 Ρ]αΙίηγ (Πδῖ 
88ϑσηθά Ὀγ (ἢ 6 δητ η 8 δηα αἰπιοϑβί 81] τηοήάδγηϑ, τῇ 9 
(ΔΚ6 {158 85 ἃ Ὀγῖϑ δηά ρορῃϊαῦ ΘΧρΓΘ ΒΒ: ΟῺ ἔογ ““Ψ ΠΟ 
Ψ1} σοιηθ ἴο ἃ υβ8ἀ οδηά, ὡὸ υ,θι. σοηδασί πλυϑῖ ἰογ!- 
ηδία ἰη {πο 1 ρογαϊοη.᾽"᾽ δὸ ΨΦυ46 19. “ἴογ ψβοιῃ 
15 Γοϑοινρα {ῃ6 ὈΪΠΠ4η688 οἵὗἨ ἀδΓΚη658 ἰογ νοῦ." 869 
αἶδο οι. 6, 21]. 4 (ος. 11, ὅ. Οἱ. 6, 8. ᾿ 
ΤΠ Αροβὶῖα [θη 83.) οἱ 8 {γθα αΙϑεἰ σι βίης 

σΠδγδοίθι δυο οὐ τῃ656 ψτοίοῃθα ΡοΊΒΟη8, ΑΠΙΕΣ 
ΒΘΏΒ.1411Υ, οἰ ΘΠ 688, Ἀηἃ ΜΟΥ] αἰ γ- τ] 6 4η685. ΟΥ̓ 
{8686 νίςββ {ῃ68 ἢγβέ 18 Ὄβυργθεβαὰ ὃγ ἃ ρῇγββϑ ψῇῃ]οῆ 
βΡρΘαΓβ ἴο θ6 δήαρί4!. ΤΠΘΓΘ 15 ἃ 5 118 ΘΧΡΓΘΒΒΙΟΏ 
ἴη Βοιη. 10, 18. νἤθγα 566 [ἢ6 ηοῖθ.} 

Ἀ Αηά 0 {Ἰτς υ]] ονηρ; ἈΒΌΟΪ ἢ ΑΙ] μ4558ρ68 οἰἴοῃ Ὁγ γε(58., Ταὰρν 
συ Ηἴργοβ. ῃ Νυμη. 22, 20 ἃ 24. “ ηποιίῃ Πῃ]8 [ἢ ρον ἰοΠθΩ 
εἰἾτ. Τάγρμ Ζοπαίμδη ἱπ Ναυη. 16, 40. εἴ δηἷδ ε)15 'η μεν αἰ ἰοηδιῃ 
54]. 109, 18. Βειηϊάθαν. ΗΕ. 20. εἰ αἰχίς δηρεὶαβ θοιμίηὶ ΒΙ]ΙΘδο ἢ 
δοίουτῃ νἱ γα, φαΐα ροΥίίο [Δ 68ῖ οι 1118, δὲ ἰδ ἔπ ἰΏ ροΓηϊεΐθηι 
οχ σομθο. 

1 ὅϑδνογα! ρϑγᾳ}} 6] γμθβδαρθδ ἀγὸ δἀἀμσθη Ὦγ Ονυΐ., Ῥ͵ΟΪ, ΑἸΒογί, 
δηΐ δΥεῖν., (ἴχ6 πηοϑῖ δρροβίι6 οὗ ψ δ] ἢ ἄγ ἴΠ6 ΓΟ] οννίηρ. [θα Οὗ. 
4607 ο. τὴν Λάϊδα ἀντὶ τοῦ Διὸς λογιεῖσθε. Ἐυερ. Ογεῖορ, 385. 
ἁ ̓ γώ τινι θύω, πλὴν ἐμοὶ, Θεοῖσι δ᾽ οὔ, καὶ τῇ μεγίστῃ γαστρὶ τῇδε 
δαίμονι ὥς, τοῦ πιεῖν γε καὶ φαγεῖν τονῴ᾽ ἡμέραν Ζεὺς οὖὗγος ἀνθρώ- 
ποισι τοῖσι σώφροσι. Ἑπινῖρ.: Νικᾷ με χρεία καὶ κακῶς ὑλουμένη 
Γαστὴρ, ἀφ᾽ ἧς τὰ πάντα γίνεται κακά. { Ὠδα ῃγϑεῖ οΟἸ]εοῖοα δενογαὶ 
ΘΌΓΒ ; ὑυι ἰη πΒιοβί οὗ (ἤφιη ἔ Βανρ Ὀσθη δη(οἰραῖρᾷ, [{ ΜΗ] ΟὨ]Υ 
διἰ4 Ρ)ηγ, ἴ., 46, 8. ῬΙμηλαπῃ Βα οῦ λυ δη0 ρεμοε ἰνειᾳ ΦΧ Ὠ ἢ) 
ΘΌΜΙ9 οϑλιδα Π)Ὰ} 0" μὰγδ το 8] πὶ νἱνὶῖ, 
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19. καὶ ἡ δόξα ἐν τῇ αἰσχύνη. ΑἩἢ οἰορδηί ΘΟΧΡΓΟΒβίο, 
ΨΥ ΠΙΟἢ 18 (ἢτι8 ραγαρ γαβοα Ὀν Οτίρϑη: ἐφ᾽ οἷς ἔδει αἷσ- 
χύνεσθαι, ἐπὶ τουτοῖς οἴονται δοξάδεσθαι. δι. } ΑΓ ρμ458- 
ΒΔΡ68 8Γ6 οἰἰϊοὰ Ὀγ δρἢε] δηᾶ ν εἴβ., 88 ΡΟΙΥΡ. 16. 
ἐφ᾽ οἷς ἐχρῆν αἰσχύνεσθαι καθ᾽ ὑπερβολὴν, ἐπὶ τούτοις εἷς 
καλοῖς σεμνύνεσθαι καὶ μεγαλαυχεῖν. (ὐΔἰεη ἀς ἴ7ϑυ, 
ραᾶγι 0. ἐπειδὴ τινες,---ἐφ᾽ οἷς ἐχρὴν αὐτοὺς αἰδεῖσθαι, κο- 
μώσιν, ἀναγκαῖον ἡγησάμην ἡ ἐλέγξαι τὸν λόγον, ὅπως 
μὴ πλειοὺς ἀπατήσειεν. (ἸσοΙῸ ἴῃ όΓΓΘη, 2, 47. Οἡ 
1Π6 παίαγα οὗ (15 αἱσχύνη (οπ)πιοηϊδίοῦβ ἃ ποῖ 
ᾶἀρτοοά. ὙΠ δυιοπῖβ β6οπὶ 0 ἢδνα (Πουρῇς 1 ΠΟ 
ΤΏΟΓΟ (ἤδη οχορείοαὶ οὗ ΠΕ ῬΡΡΘΡΕ ΠΕ, δηα ΤὭΘΟΡΗ. 
88 08, ἀναλγησίαν δείκνυσι. ΜδηΥ ἴανα βυρροϑβεοά [ἴἴ ἴο 
τοῖον ἰο οἰγομηιοὶδίοη. Βαῖ τῃα΄ Ψ6ΓΘ ἴοο ἔτγιρία δηά 
͵εϊυπθ. 1 5ἰιουϊά ργοΐεγ (ἢ8 [ὈΓΙΕῚ ορὶπίοη, ψαγα 1 
ποΐ πο] η64 ἰο βυδροςοῖ {ἢδὲ 1 τΠΔΥ ἤδνα Γοίδγθποα ἴο 
νϑηθγοδὶ ρῸ ΣΙ 1168,  οἢ {Π6Γ6 18 γοαϑοὴ (ο {{ΠΠ|ΠΚ 
ἴΠ6 ἀφηῖ]6 σοηνογίβ ψνοτα ἴοο {116 σα  ι] το ἀνοϊά. 

ΤΙια μοχί νογάβ ἀθϑίσηδίο {Π6 (γα σΠδγδο(ο ΓΙ ΒΕ Κ, 
εὐογἰαἰψ πιϊπάφάπο55 ; [ῸΓ 80, 1 {π1η}κ, {Π6 δχργθβϑίοη 
15 ἴο ῦὈ6 υπάοιϑίοοά. [1 σδηποῖ, νἹ τ Ρίογοα δηά 
οἰ ογβ8, {ΠῚὴΚ {Πᾶΐ {Π18 ἢὰ5 Γοίδγοησθ ἴο {Π|π γἱξος ὁ 
ἐδ Μοδαὶς 1, αἰὺ, ἃ5 Ὀοϊηρ οὗ Δἢ δϑαγί ἢ] ν ἢδίιιγθ. ἜΠῸ 
Φρονοῦντες 185 Τοηάἀογοὶ ὈΥ οὐ Εηρ] 5 ᾿ΓΓΔη 5] αἴοτβ 
γιϊπά. Βιυῖϊ {Ππᾶ 15 ἴοο 6 θ Ὁ ]6 ἃ 86ὴ86. [{ γδίϑγ βὶρ- 
ὨΪῆ65, “ ρῖνα {Π61Ὁ πη 48 ἰο ; 86 ρίνδη ὕὑρ ἴο ; ταϑβϑίρῃ 
(ον {Ππουρῆς5 δη θαβϑίον {Π6]Γ σᾶγθβ ΠΡΟΠ, ἴο {ἢ 6 
ὨΘρΊοος οὐ αανθηὶγ {Π|ηρ8. δὸ (ο]. 8, 2. τὰ ἄνω 
Φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, ΨἼδΓα (Π6 ψοΙά 15 ψε]] 
Τοηάογοα ἰη (6 ΕὨρ]8ἢ Ν δυβίοῃ “" βεῖ γοῦν δῆδβοιοηβ 
οῃ;,᾽ ἄς. Ηργο δοίβ. δρίγ οἰΐθβ (νηΐ 1 ἢδα τηγβο]ῇ 
οϊεα ἄοψη,) Ηοπηοσγ, Οά. 1,. Φ], 85. νήπιοι ἀγροιῶται, 
ἐφημέρια Φρονέοντες. Απα ΗδΙΏΓΙΟἰ5 οἰζ65 ἔτοτ ΡοΓβ.: 
“0 τηδηΐ68 Ποιηϊηυπιὶ ουγνξϑ οἱ σα Θ8Ε{ππὶ ᾿Π8 068 ἢ᾿ 
Ιδαά 2 βο} νυ]. δρ. δίοῦ. 98. ὅ, τι γὰρ βροτεῖον σπερμ᾽ 
ἐφήμερα ᾧρονεῖ. 

20. ἡμών γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει. ἼΠ6 
γὰρ 18 ποέ (ἃ8 ἨδΙΠεΙΟἾ8 8408) ΙΠΘΓΕΟΙῪ ἰγαηϑινο, θὺϊ 
[48 τϑίδιθησα ἴο 8 οἶδιιβ6 οπηίθα ; 4. ἃ. ψῇῃϊο ἢ ψ6 
ΟΒεϊβίίδῃβ ουρίς οί ἰο ἀο; ἴογ οὐγ, ὅς. Υ ΠὉγ 



ιν [αἴ 
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ΒΌΡΡἢ168, ““ [πη1{8[6 τ18, 1 88Υ; [ῸΓ οὐγ,᾿ ἅς. Βαΐ {Π18 
18. ἴοο ἀιδίἔγαγγυ. 1)οάαν. δηά ΜδσΚη. γοπάθγ [ἢ γὰρ 
μέ; ψὮϊοΪ. σαηηοί ὃ6 δαιηϊἰοή. 

Πολίτευμα αἰτηοβί 811 ουν ἘΠρ] 8ἢῃ ΤΥΔΉΒΙδίοσβ γθη 
ἄδγ οοπυεγϑαξίοῃ, ἰ. 6. σοηδιιοί, πηοάα οὗ [Π8, [ογ ϑωὴη 
ἀναστροφή.Ἑ Βυῖΐ [Π6 θεδβῖ (ὐοπηπηοηϊδίογβ (ἀκα 10 [ο 
θ6 βυποηυύτηοι8 ΜΙ πολιτεία, ἀηα ἰο ἀδηοία οἱξέκοη- 
δηΐν. Τα [Π6 νου ἀβ ΔΓΘ ΒΥ ΠΟΠΥΠΊΟΙ5 15 ργονϑά Ὀγ 
1ῃ6 ὨθΠΊΘΙΟΙ8Β ΘΧΔΙΏΡΪ68 οὗ Βδρῇοὶ, Υεῖβ., δηά 
[οϑηθγ: δηᾶ {ΠῸ ϑβιρηϊβοδίίοη 1088 τηρη!]οηρα 18 
ΒΌΡΡοιοα ὈΥ 1Π6 δυίπογν οἵ ΠΘορῃν]. : ὥστε τὰ 
ἄνω δεῖ ἡμᾶς φρονεῖν, πρὸς τὴν πατρίδα ἡμῶν σπεύδειν, 
ἔνθα καὶ πολιτεύεσθαι ἐτάχθημεν. Ὑαοῖ (ἢ6 [ὈΓΠΊΘΙ ἰ8 
64.841} Βιρρογίθβα ὈΥ ἴπ6 885 οι θηα !, δηά Ὀγ {ἢ6 
οοηΐοχί. [πα 66ἀἃ [Π036 862368 ἴῃ 80Π16 ΠῚ ΘΆΒΌΓΘ ΠΊΘΓΡῈ 
Ιηἴ0 Θδοἢ οἵϑγ. 

Απηοπρ {Π| (ἸΔββῖςαὶ 1Πυ:8ἐγαι!οη8 οὗ (ἢ6 ΡΠ] οἷο- 
δ 1518 ἀγ 16 [Ὁ] ον πρ' ἔγοπη ῬΏΙ]Ο : ἐν οὐρανῷ πολι- 
τεύομεθα. ΑΑπαχαροῦαβ, 2, 7. δείηρ δβκεὰ σψῇῆδί 
νγᾺ5 [18 σΟΌΠΙΓΥ, δηβογεά ὈΥ ροϊπίηρ ἴο Βαάᾶνθῃ. 
ϑαηθοᾶ Ερ. 41. Ηοπιο πΊδῆογα δυὶ ραᾶγίθ 1}Π1ς εϑί, 
πη6 ἀδβοθηα!. 7 διιοῇ 18 [6 ρογροίυδὶ ἀοοσίγηθ οὗ 
{η6 Νον Γεβίδπηθηί. ὅθε (ο]. 8, 4. Ηθρσ. 11, 10. 
19, φῷ ἃς 48. 18, 14. 

Αἰΐοσ (ἢ686 ΨΟΓΩΒ ἃ οἶδι86 18 (α5 Ηθίησ. γθιη ΔΓ Κϑ) 
ἴο θ6 Βρρ!ϊ6ά ; α. ἀ. “{πΠ|Π6 Γ᾽ {Πογοογα οὐχ τ 1) 68 
οὐρῇ ἰο δα αἀἰεοοῖοα." ᾿ , 

20. ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα Κα. Ἰ. Χ. Τὴ ἐξ 
οὗ 18 ἔοτ ἐξ ὦν, 561]. οὐρανών, ὈΥ ἃ σοπηηοη ἤρατο. 
Τῆο νογάβ να τοΐδγθηςσο ἴο {ἢ οτηϊ6ἀ οἰδιβο, δηά 
ϑιιρρεβί ἃ γθαδοι ΜὮΥ Μ͵6 8ῃοιυ ἀ ρῖνα οὐ σὨ ΘΓ δἰΐθη- 

ἃ ΟΥ̓ 5 δἰσηἰβοαιίοη 81. ΤΊ 68, δάά!σ68 Δ ἜΧΔΏρ 6 ἔγομ ὉΠ ίοη : 
γενέθω τοῦτο το πολίτευμα. Τὸ ψΠίοἢ 1 δὐὰ Ὁ, ΗΔ]. 1. 869, 8, μιᾷ 
ἅπαντες γνώμῃ τὰ κοινὰ πρὸ τῶν ἰδίων αἱρούμενοι πολιτεύματα. 
Ὁϊο (888. 408, 52. περὶ τῶν κοινῶν αὑτοῦ πολιτευμάτων λέγειν. 80 
αἶϑο αγοροῦ, δρ. ϑ8ῖ. Τῇββ. καὶ ἐπολιτεύετε ἕκαστος κατὰ τὰς ἐπιθυ- 
μίας οὗ κατὰ τὸν Θέου νόμον. 

1 Ηἴδγδοὶ. Οαγηχ. Ργι παρ; Ρ. 100. (οἰϊοά ἀπὰ ἰγαηβιδιε Ὁγ Βι}Κ- 
16γ)ν ““ Ῥγονίάοπος ναίομεβ ἴΠ6 Ὠυτηδ 80}}}, ΟὈδβασνίηρ᾽ ἤον ἰΐ 5 
σοηνεβδηΐ Πεγο." Απάὰ 4 {{{{|6 δἴῖεσ ἢ6 δι ιὰϑ: “Τῃαῖ βαίηρ δὲ 
ΠοανΘἶ ρῥ]αηΐ, 1 οἀπηοί Πᾶνα 118 ΘΟ νΘΓΒΔΙΙΟΠ τροη Θαγ ἢ." 



00 ῬΗΠΠΙΡΡΙΑΝ, ΘΟΗΑΡ, 11}. 

οι ἴο Ὠοαγυθὴΐϊν (ἰἰσα, ὩδΙΟἾΥ, θθοδυ86 6 ΟΧ 
ἔγοπι [ΠΘ Ὡς 6 τν δεν αν ὙΠῸ Μ ΤΊΘὮΙΥ πεν τὶ 4} 
Οὺὖς ρϑίίθηϊ δηάἀθυγαησα ἤθγθ. ὅδε 9 ΤΊη), 4, 18. 

421. ἔς μετασχηματίσει τὸ σῶμα τῆς ταπεινώσεως 
ἡμῶν. Τῇ Αροβίϊο, ἴῃ ἀδβοσίθιπρ (᾿ς Ὠδίιγα οὗ {6 
Γοαθαρίίοη ἴο 6 ὑοβίον εἰ ὉγΥ {116 ϑανίοιιγ, δβρθοίδ ν 
δάνοτγίβ (0 ἐπδὲέ ψὨϊοΐ 18 (45 6 ἰδθᾶγη ἔγοιῃηῃ 1 (ου. 
16.) ἰο Ὀ6 {π6 σοπηπηοησοπηοηΐ οὗ (6 γονδγαάβ Π6 
Ψ1Π Ὀοδίονν, 8η4, 848 1 ψογο, ἃ ρὶϑάρσα ἴον ἰΠ6 γαϑί. 
Ου (ἢϊ5 ροϊηί [6 Αροβέίβ ἰ"48, ψεἢ σγοδὶ ᾿Ἰυήριηρηῖ, 
{Δ ἰκδ ἢ18 βίδηᾳ, βῖησθ 1{ ϑυρροϑίβ ἃ βίγοηρ' ἀγρυμπηοηΐ 
ἴο τοϑιϑέ ἰοιηρίδιίοη8 ἰὼ 56 880. }γ} δῃα 865} 658: 
πδιηοῖΐγ, “Κ ῺΥ βῃουϊά 1 (Κα 80 πιο {πουρῶϊ ἴος 
{Π15 ψτοιοῃοὰ δηαὰ ρϑεϑΔ0]6 Ὀοάγ, πα {18 ραΐέγῳ 
δεῖ, ἤδη ὈΥ ἴδι18 Γαοϑίϑιϊηρ ἐλῤὲθ ὑόγῳ δοάν, νΜ}}}, Ὀγ 
ΤΥ ϑδνίοισ, Ὀ6 σμδησοάὰ 1ηἴο 4 ὈΟΑΥῪ δἰ π}}}8Ὶ ἴο ἢ 5 
αἰοτγίουιιβ Βοάγ, δα Ὀ6 80 9σορΕ 0 ]6 οἵ ρΡΙΘαβυΓο5 806 }} 
835 ““ὩοΓί8] δγϑ πδί[ ηοΐ βθθῆ, ΠΟΥ δἂγ ἤθαγά, ῃϑιἐῃοσ 
παι ἴὑ δαἰογοα ἰηΐο (πΠ6 Ποαγί οὗ ὕγϑὴ ἴο σοποεῖνο." 
δυςὶ 18 [ἢ 6 σαῆθγαὶ 86η86 : δυΐ ἴο ἴυγη (0 [ἢ ρῇγαβθ- 
ΟΪΟΡΎ, ἀπεκδόμεθα 18 ἃ 5ἰΓοηρ' ΕΧΡΓαβϑίοη, δἰσηϊγίηρ, 
“ἐγ δηῃχίουβίὶν οχρεοί." Τῆς ταπεινώσεως 18, ὮΥ ἃ 
Ἡροῦτάϊδθο), [ὉΓ (ἢ6 σοορηδία δαϊθοίϊνο ; 85 τῆς δόξης 
781 αἴἴεσ. Μετασχηματίβειν, βρη 65 ἰο οσἤδηρα (ἢ6 
σχῆμα οἵ ἴοτια οἵ ΔῺΥ {Π|Ώρ᾽; 85 1Π 923. (ΟἿ. 11, 18 δηά 
14. πῆ 1 “τι «, ̓  κω ψογὰ ""- 15 νν6}} οχρἰαἰπεά 
Ὀγ ΤἬΘΟΡὮΥ]. : τὸ αὐτὸ μένον ἐνδύσεται ἀφθαρσίαν" με- 
ἘΣ τισμὸς γὰρ τὴν ἀπὸ φθοράς ἀλλαγὴν νόησιν" δηά 
ΤπΠοοάογοί : τὸ δὲ μετασχηματίσει, οὐκ ἐπὶ τῆς μετα. 
ποιήσεως τοῦ σχήματος τέθεικεν, ἀλλ᾽ ἐκὶ τῆς ἀπαλλὰάγῆς 

ς. 
ΤΠ νογάϑ εἰς τὸ γενέσθαι αὐτὸ ἀγα οτηἰτἰεἃ ἢ 8Ο0ῃγ6 

ἢνοα οἵ 8ῖχ ΜΒΝ., 8π γα σδῃοο θα ὃγ Οτγιοβῦ. (88 
Πδά Ρϑϑθὴ Ὀδίογε ἀϊγθοίθα ὃν ατοί., ΜΙ], Βεηρεὶ, 
δίογγ, δηά οἵἤθσϑ), δῃηὰ ῃοΐ ψιουϊ σοιπίθηδηςο 
ἔγοιῃ οὐ  ἰ64] ῥυίηοῖρ]θ8, τοὶ, ἢοννανοῖ, ἅτ οὗ υπ- 
σαγίδϊη δρρ]οδάοη 1η (ἢ6 Νανν Τ᾽ βίδηθηί. δα [δ6᾿ 
ποῖΐθ βιρτγα νοῦ. 16, 

Φ1, σύμμορφον, “οἵ {π6 βδηθ ἔογῃχ δῃη πδέινγα ;" 
(866 οι. 8, 49.) (Ὠουρὲ,, 45 Τ᾿ οάογεί 88γ5. οὐ κατὰ 
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τὴν ποσότητα τῆς δόξας, ἀλλὰ κατὰ τὴν ποιτητα. Ἃ 
ΟΠΔΏρΘ ΠΘΟΟΒΒΒΓΥ ὈΓΘΟΝΊΟΙ8 ἴ0 ΟἿΓ δά! Β8ί0} ; [ῸΓ, 88 
[Π6 Αροβι]α ἰθαοῖθβ, 1 (ογ. 1δ, 25 δῃὰ 96. ““ {818 
σΟΓΓΟΡΕΌ]6 πλυϑέ ρυΐ οἡ ᾿ΠΘΟΣΓαΡΌοΙ, δηα {[}18 Π1οΓ- 
[ἃ] πηυϑὲ ρι οἡ ᾿πιτηογίδ ἐγ... ᾿ 

21. κατὰ τὴν ἐνεργείαν---τὰ πάντα. ΤῊ]5 πγοδί ἀρ... 
πῆρα ραββαρα 18, ἃ8 ΓΠΘΟΡὮΥΪ, βυρραβίβ, τηθαηΐ ἴο 
τοίηονο ἘηὈ6] οἴ; 4. ἀ, ““ Εογ ρονψεσ ἢ6 αίἢ ἴο βὰς: 
ὅθ 4} {μίησβ, δῃηὰ ἢδι βυδα πε, ποὺ ονϑῆ Ὄχοθρύς- 
ἴηρ ἀ641}}." 5 δ'᾽εα 1 (ος. 1ὅ, 260. δηὰᾶ 2οἷ. 11, 25. 
Ηετο νὰ να, 848 Ηοίηγ. οὔβογνθβ, 8ηὴ διρυμδηί ἃ 
ΤῊ ΠΟΓΙ δά πηδ)ι8. ὙΠϑοάογοί Μ6}} ραγαρ ἢ ΓΑ865 (18: 
πάντα δὲ ποιήσει ἅτε δὴ δύναμιν ἄῤῥητον ἔχων, καὶ ῥᾳδίως 
καὶ τὴν φθόραν καὶ τὸν θάνατον καταπαύων, καὶ εἰς ἀθανα- 
σίαν τὰ ἡμέτερα σώματα μεταβάλλων, καὶ παρασκευάξων 
ἅπαντας εἰς αὐτὸν ἀποβλέπειν. 

ΟΗΑΡ. ΤΥ. 

ΨΈΜΒΕ 1. ὥστε, ἀδελῷοί μου ἀγαπήτοι, ζο. ΤἼ16 ἀϊν,- 
βίοη 866 18 ἤδγθ 846 δὲ ἃ ΨΘΕῪ ΨΓΟΠρ' ΗΪδο6 ; δηά 
Ἰ)οαάτ. {Π|ΠηΚ8 (ΠΘΓΘ 18 ΠῸ ΙὩΟΓΘ ΓΘΆΒΟΉ ἴῸΓ τηᾶκίηρς; 
{15 {16 Ὀορίπηΐϊηρ οὗ ἃ ἢν οπαρίοθγ, [ἤδη ἤθεα 
νου] ἃ θ6 ἔοτς ἀ]8]οΙπίηξς (ἢ ἰαβί νεσῦβς οὗ] (οι. 15, 

ἼΠο ὥστε, Ηφιηγ. οὔδογνορϑ, γοίδεβ ποΐ ἴο ἰῃς ἴο]»- 
Ἰονιηρσ, θυΐ το τὴ6 ρῥγϑοβαΐησ, δῃ ἃ ̓δ8 ἃ οοποίμδϊνο 
56η56. Απά ἐπιπόθητοι 6 ΤΟρβΑΓΩΒ ἃ8 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟΙΙΒ. 
ψ ἢ ἀγαπητο. Βυϊΐ 10 56 6115 ἃ δἰγοηροῦ (οΓη, δῃᾷ᾿ 
15 Ἅ6]1 τοῃἀογϑα οζορέαξε. Δ οίβ. οοιραγθ ΔηῃιΠοἱΪ.: 
τέκνα, πόθος. Αηὰ Ἐοδβοημῃ., ψιγρ. Ναο ἀμ]ςο8. πᾶ- 
05, ἐφορέαέιμπιφια ραγθηίθιῃη. Χάρα 18, ΟΥ̓ 8η ἰαϊοι. 
Γουπὰ 4ἷ8ο ἴῃ (6 ΟἸδββίοδὶ ψγιύθγβ, ρυΐ οῦ [86 οὐὐεοέ 

Ἑ Ἰςἀοδοῖνοβ ἰο ΡῈ σοργαικοα {δῖ ΟΠγχὶϑί 18 ἤοΊο 5814 ἰο δυθάπια ἃ]]} 
{Βίπρϑ8 ἴο ἀἰπιδεί, Ὀγ Ὠΐ8 οννῃ βίγοῃρ; ννουκίηρ', ποινν μοίδησίΐηρ {πὰ 
88 16 δι: υ]εοἴοη οΟΥἨὨ 411} τῆϊηρβ 18 δϑουὶ θεὰ ἰο ἴῃς Ἐδίπεσ, 1 (ΟΥ, 15, 
45 Ηεοῦ. 4,8. Τῆυβ αἷδο Βοιῃ.4, 17). Δοίβ 96, 6. Ερῃ. 1, 19. [ἢ 
ἈΚ τρθηϑῦ, Ογίοϊ 19 εα!α ἴο χσαῖβε λέμθεὶ Γ ἤτοπι {86 ἀοδα, ἱοΐδ. Φ, 
19. δὰ ἴο ὃ6 σαλδδα Ὀγ 186 Ελίμλον, ο, 4, ὁ4. δο. Τα ἱπίργοηοα 
5 ῥἰαἰῃ. (Δίδοκη. δηὰ 5]δάδ}.) 
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οὔ {π΄ ον, ἀοἰοίω πιο. Στεφανὸς, ““σἄι86 οὗ τε- 
ψαγα." δὸ ἔγοαηθηΥ ἴῃ ἰῃ6 ΟΙά Ταβίδπηοηϊ; ἃ5 
Ζ2οὉ. 19, 9. δηα Ῥτγον. 12, 4. “ἃ νιγίιουβ ψοηδΔῃ ἰ5 ἃ 
σΓΟΜΠ ἴο Ποὺ Ὠυβραηα." ῇεῖβ. σοιηραγοβ Ηογοά. 
γι, Ηρα. 81. ἀνδρὸς μὲν στέφανος παῖδες, πύργοι δὲ, 
πολῆος. Αηάᾶ Ηδριησγ, Ηοσγ. Οὐ. 1, 1. ἀυϊοα ἀδουβ 
τηθυπ). [δαά [,ςγουτρ. σοηΐγα [ΘοοΓγ. Ρ. 188. ΓΑγὶ. 
στέφανον τῆς πατρίδος εἶναι τὰς ἐκείνων ψυχὰς. ἍΠ6ο- 
Ρἢγ]., ψτἢ ρτοδί ἰα8.6, ΠΠι|8ϊταίο8 [Π6 βοΐ οἵ οἰ πηὰχ 
ψ οἷ 810 5158 1 (Π15 νΕΓΒ6. 

ΤΠα οὕτω ἢδ88 τηποἢ πηοδηΐηρ, ΠΔΠΊΘΙΥ, “ {Πτπ|5 ἃ8 1 
Ὦανα οχῃογίθα γοιυ.᾽ ΕΧΡΓΘΒΒΙΟἢΒ 5.11} ἴο {6 
στῆναι ἐν Κυρίῳ οσουγ ἴῃ 1 (ον. 1, 1. 16, 18. Οἱ], 
δ, 1. ΨἤΘΓΟ 8566 {Π6 ποίθ8. 

2. εὐωδίαν---Κυρίῳ. ΤἼΘ ΡοΙΒΟΠ5 ἤθγο Ἰηϑητὶοπϑά 
Ὑ6Γ6 (48 ΔρΡρΘδΓβ ἔγοτι νϑῦ. 8.) [διη8|65, δη4, 848 16 
(Οοπηπθηϊδίογβ {ἢ1ηΚ, ᾿οδοοηθβδοβ, ἢο ργοδο οὶ 
{Π6 ὐοδροὶ ἰο ρϑβϑοῃβ οὐ {Π|||0 οσῇ 86Χχ. γί ουϑ 
σοπ]θοίαΓ68 ([ὉΓ [ΠΟΥ 8ἃΓΘ ΠΟ ΠΊΟΓΘ) ἃ ᾿πάυϊρσοα ὃγ 
[Π6 (οπηπγοηίδίοτβ (48 ΜδοκΚη. δηὰ Ηεοίηγ.) ψ Ὠ]οἢ ἃΓα 
ῃοΐύ ψογί ἀοία!! ηρ. ΑΙ] ἐπαΐ γα οδ ραίῃογ ἔγοπι 
(Π6 ψογάβ 15, {πδί (ΠδῪ δὰ αἰβϑαργθοά. [{ ψουἹ]ά 
8667), ἴοο, ἔτοτῃ [ἢ6 Δα ἀ!ίοη ἐν Κυρίῳ, δηὰ ἔγοπι (ἢ6 
1.86 οἵ τὸ αὐτὸ φρονεῖν ἃ 1{{|6 Ὀεΐοτο, 8, 16., τὉπ4ῖ {}}18 
αἀἰβαργθθιηθηῦ 8 1η ἀοοίγὶπο, ΝὨϊοἢ, ἤόννονογ, μδά 
ῬΓΟΌΔΟΙΥ 16 το οἴδογ δηά 1688 1 .8{1{Π800}6 ἀ1586 ὨΠ0Ή8, 
νυ οἢ (6 ΑΡροϑβίϊα ἤθσο θη άθανοῦγβ ἰο σΟΠΊΡΟΒ6. 

8. καὶ ἐρωτῶ καὶ σε, σύξυγε γνήσιεέ. ἼΠΕΓΕ ἃγα δ 
Ροϊηΐβ οἡ Ψῃιοῆ ΟΥ̓ ΕἸσ 8 ΓΘ ΠΟΓ6 ἀρσγοθα (ἤδη οη {{|15, 
(δὲ [ὉΓ καὶ, ναὶ, ψὨ]ςἢ 18 ἔουηα ἴῃ δὴν Μδδ., Ψεγ- 
810η8, 8η4 Εδίογβ, 18 (ἢ6 {{06 τοδάϊηρ. [ψ1}} οἢ]Υ 
οὔϑογνο, ἰπαΐ 1 Γϑιηθ θοῦ βονοσαὶ ἰΠδίδησοθβ ἴῃ (ἢ6 
(Ἰαβ881ς6 41] νυυγιζογβ οὗ ἃ 3118 ΘΓΙῸΓ οὗ {6 5Β0Γ|0 68, 
Θϑρθ δ ν τη ΟΥρἤδιιβ δηά Αροϊϊοη. μοά. Τ}5 
ἃΓΓΟΪΘ δήθ ΙΓ ἴο (ἢ6 ΗΘΌΓ. 832, ἔγοῖ Ὡς ἢ ἰηἀορὰ 

1. 866 18 ἀογίνοεά. [{ αἶβδο οσοιβ ἴῃ (ἢ18 86η86 1ἢ 
ῬΒτΘαι. 20. δηά Αρ. 2, 20. ος 

᾿Ερωτῶώ σε, “1 Θδηίγοαί [Π66. Α [1,4{1η183π|, ἔἴτοπι 
γΌσοῸ. Σύξυγε γνήσιε. Οη {πο οΧχασί 56η86 οὗὨ σύξυγε 
(Οοιημηθῃίδίοῦβ ἃ16 ποῖ ἀργθεά. δοπι {Π1ῈΚ 11 15. ἃ 
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ῬΓΌΡΟΣ πᾶπιδ; δυΐῖ {πδΐ πᾶν Ὀ6 Γεραγαθα 88 ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ 
ἀδοθηΐ νΑΥ οἵ βΒῃ  ] ηρσ ΟἿ {Π6 ἀΠΠΠσΌΪΥ ; τπουρῇ 1ἢ- 
ἀροά 1{ 18 ἱποοῃβίβίθῃς ψι ἢ (ἢ6 οδριΠθὲ γνήσιε. 
Οἰἤογβ, θοιἢ δηζθηΐ δηὰ τηοάργῃ, της (παι (ἢ6 
ΑΡροϑβι6 15 δά ἀγαββίηρ ἢ18 τοῦε. Βιυιῖ (818 15 ορροβοά 
Ῥοίἢ ὈΥ ρτγαπηπηδί!ο8] δηα οἰ οῦ γθαβϑοηβ. ὅθ ΤΥ ὨΠΌγ. 
Ἐὰν τῆογθ ργοῦδοϊα 18 {6 ορίηΐοη [δὶ {ἢ 6 [ΘΓ] 18 
ΒΥΠΟΠΥΙΏΟΙΙ5 ΜΙ σύνεργος ἀηα συστρατιώτης ΒΡΓΆ ὦ, 
ῷδ., ΔΡρρ]1οἀ ἰο ᾿ραριιτοάϊία8, Ψἤομ δοηθ ἰηἀθ6α 
{Π1η 185 ἤθτα τηρδηΐ. Βυΐ, 45 Ηεσίηγ. οὔβογνθϑ, 6 
σδῃηοί βϑιρροβα 6 Αροβιίίς ψουϊὰ Δροβίγορϊβθ [ῃ6 
ἐορέέογ-ὅξαγεγ. ΤὮδ ἰθγ σύβξυγος 15 ΓΙΡΏΓΥ τοραγάθά 
Ὀγ Ηξεϊηγ. 88 ἀδηποίϊηρ ἃ οἰοβογ σοῃπηθοίοη [πδη σύν- 
εργος Δηἀ συστρατιώτης. [Ι{ ἢδγα ([ {π|ὴΚ ψ ἢ ΕΠ8- 
ΠΟΥ δηἀ οἴ ογ8) ἀδθηοίθϑ οοἰέραρμο Ἰη οἷς 6, δηά 1 ἀπὶ 
[ΠΟ ]]π64 ἰο ἄρστοα ψι ἢ ἐῃο86 ΨῇΟ διρροβϑα [6 Αροϑ- 
1|6 πιθδῃ8 (ἢῆ6 Μβέδλορ, οὐ ργὶποὶραέ βυοβῦψέον οἵ 
ῬΗΠΙΡΡΙ, ψἢο 88, 88 1 ψ6Γα, ἢϊ8 ἀδρμέν δηὰ δεδοταϊ- 
παΐέο εοἰίδασιο. ΑἸά {{||8 185. σουηϊδηδποσα ὈΥ {Π6 
δριιΠοὶ γνήσιε, 5:11} Γ ἰο ψηϊοῆ Ψψ ἤδνα γνησίως 
ΒΙΡτα 4, 20. ψνῇδγβθ 866 (ἢ8 ποίθ. ὅ66 α'βο {Π6 ποίβ 
ΒΙΡΓα 1, 1. οάάγ. {Π|ηκ5 [Ὁ ργοῦθάῦ]ε {Πδὲ (ἢ15 
πηρῆς θ6, δὴ οΠ ΩΓ οὗ σοηβίἀθγθ]8 δυϊ ποῦ πὰ 
ἀϊρσηῖγ ἴῃ ἀπ6 Οπυγοἢ δὲ ῬΏΠΙΡΡΙ, ρογῆδρβ ἢυβραπά 
ἴο οηθ οὔ Πα ρίουϑ ψοτηθη ἤδθγ τηθητἰοηθά. 

Γνησ. 5ἰρσηϊηοθ ροππΐηε, [Δ ἔα]. ὅδὸ 8η [πβογιρίίοη 
οἰϊοὰ γ δ'Υείβ. : Μάριος πούδης τῇ ἰδίᾳ συμβίῳ ἀρετῇ 
ϑησάση γνησίως κἀὶ σωφρόνως μετ᾽ αὐτοῦ. 

8. συλλαμβάνου αὐταῖς, ““ἢΘΙΡ δηα 88518ὲ (ἤθη ; 
βίγθηρίῃδη {Π61]Ὁ ἤδη (8 1η {Π61Ὁ Ἐνϑηρθ] 1ςΑ] ἰΔΟυ ΓΒ ;᾿ 
ψ ὨΙοΟἢ 80 ἱμῆμυθηϊ 41 ἃ Ρρογβοη τηϊρῆϊς νογὺ Μ6]} ἄο. 
ΤῊ Αροϑβίϊ6 866πὶ8 8150 [0 ῃἰηΐ (ῃδ΄ ἢς βῃου!ὰ Καθρ 
Ρϑᾶςθ Ὀδθίψεθη {ἤθιη. : 
Τα ψογάβ [Ο]οσνίης ϑυρροβδὲ (ῃ6 ἀπά οὗὨ δ585|8{- 

8Πς6 ἰο ὃδ6 τεηἀογϑά (θη. Αἵτινες ἐν τῷ εὐαγγελίῳ 
συνήθλησαν μοι, ““ΨΜ80 ἰᾶθουγοαά ψΙ πη6 ἴῃ ργοραραῖ- 
ἱηρ ἴμ6 αοβρε]." Οη {δ παίυγα οἵ (Π6 συνάθλησις 
Οοιηπιοηϊδίοῦβ ἃγ ποῖ ἂρτθο. 45 (6 Δροβίϊθ 80 
βίγ ΟΕἸῪ ἐογδά ψοιηθη (0 ργθϑοῖ, β0ῃ16 ἢάνο {Πουρὰΐ 
{Π6 νοσὰ παῖρὶ ἱπηρογί ἃ ραγι οὶ ραῖοη 1η (ἢ 6 ἀδΔηΡῸΓΣ 
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ηθηπΠοηρά δὲ Αοἰς 16,19. Βιυὲ {818 18 οο ἢαΓγϑθῇ ; 
ΠΟΓῚ5 1 Πδορϑϑᾶῦυ. 6 ἤᾶνθ ΟἾΪΥ ἴο δϑίρροβε ἰδαῖ 
{πΠ6 σο-ορογαιίοη 85 οἵ βυοἢ 4 Ὠδέιγο 28 ποΐ ἴο 1π- 
αἰυᾶ6 ρεδέίδο ργϑοασίδπς, Ὀὰΐ (48 ἴῃ (ῃ6 ς886 οἵ Ῥγιβ- 
οἸ 6, το ἰβ δὲ οῃ. 16, 18. ς4}]64. συνεργός μου) 
οἷν τϑίοσ [0 ργίναίθ Ἔοχῃογίδίίοη, δῃὰ βνδηροὶ ζίην 
διηοης ἰ(ἤοδβα οὗ {Π6 Ὁ οὐ 86Χ; ψῃηϊοῖ, σοηβιἀϑγιης 
{6 βοοϊυδίοη οὗ (ἢ ψοιηθη, γααμίγοα Ὀγ [Π6 σμβίΟΠΙΒ 
οἵ ατθεκ βοσίείυ, νου] Ὀ6 8η ππρογίδηϊ ἢς6]ρΡ. ΤΉΙδ, 
1 τη, μα Αροβιΐα πδᾷ οἢ ον ἰὴ νίον, Δηά 80 
ΒΕνΟΓΑΪ δηΐίθηΐ (οπηπιδηίαίογϑ : ἰ(ῃουσίι (Π6Ὺ ᾿Ἰποϊμ ας 
(86 τασείν!ης δῃὰ δοσουμηοάδίη τριϊηϊϑίογθ δῃή 
ῬΓΟΔΟ 6ΓΒ, τα. 

8. μετὰ καὶ Ἰζλήμεντος, ““Δη6] δ56!δ[6ἀ α4|90 Ὀγ (ἢς 
ςο-ορογαίϊοη οὗ (Ἰερην,᾽" Ὑο {Π|8 ΟἸ]Επ 68 ν 88, 
18 Ὠοΐ σογίαϊη. Τὴηδ δηξθῃΐβ βαν, ᾿ξ 8 (ἰθπιθης 
ΒΠουηδηαβ, ΟὨ6 οὗ [ἢ ρυιῖνα Ερδίμοτβ. ΤΏὮϊδ, μον- 
δνογ, ἢ πηοάθγῃβ γοϊεοῖ : δὺς ποί, 1 (ΠῚ, οἡ 5υἱῆ» 
οἰδηΐ στουηπβ. δυο 4 ἰγβαϊίοη, 1 1 σΔη ΡῈ ἱγαςρά 
10 8ῃ ΘΑΓΪΥ ρεγοα, 18 δι γοὶν ποῖ Ὡῃνοσί ἢ οἵ ογϑαϊί. 

8. ὧν τὰ ὀνόματα ἐν βιβλίο ϑωῆς, 5ς1}. αἰωνίου, 
ὈΘΥΤΤΊΌΒΞ, Ρᾳ. 69,9, ἄς. Ἡριηγίςβ οὔξογνοϑ (ἰδὲ 
ἃΒ {6 ΓὈΐϊυτα [Π{8 5 γοργαβθηϊοά ὑπάσγ (ἢ παρὸ οἔ 
ἃ πολίτευμα (88 ἃ ἴπ||6 εΐίονε, 8, 20.).,. 10 15 ἀργοθδῦ ]ο 
{Βογθίογα, ἰο δῦρροβθ (85 1.5.24}}) ἃ οδίδίοριια οὗ ιἰς 
οἰΖ6 5 ὨδίΏ68, οἰἴἤθγ ἠδίμγαὶ ογ δἀορίφα ([μἰΚο 10, 
40. Αρ. 920, 15. 21, 27.}, δὰ ἴτοια ψηοῖ (86 μῃ- 
ΨΟΓΙΌΥ γα ογδβεα (ἄρορ, 8, ὅ.)», Τρ {06 Ὠδιηρα 
οὔ 6 σοοά ἃ οἴξῃ στεργοβοῃίοα 8β νεριϑέθγοά ἱπ 
Ἠδσανοπ. ὅθε Μαίϊ. 8, 56. Βμὲ (8 ὮνΡ Ὧ9 Πι688β 
1 0168 ἃ σοΓία  ὨΥ ΟΥ̓ βαϊναίϊοῃ (ΠΟΥ, 48 Ὠοβάτ. οὐ- 
ΒΟΓν 68, 4068 [Ὁ ΔρΡροαῦ {Πὰς Ῥδϑὺὶ ἢδᾷ δὴγ ρεγιΐϊομἝας 
τονοἰδίοη), θα ΟὨΪΥ ἰἢαὺ δ (ἀβὲ (πὴ6 ἐθ6. ῬΘΓΘΟΏΒ 
ψ 616 οη ἐΐε ἰδέ, ἴτοι ἩΒΙοἢ (88 ἰδ τοργραθημθὰ δἱ 
Αροο, 8, δ.) [λ6 πϑίηα5 οἵ ὑπ ΟΓΥ πιο πιο ΓΒ πα σἕς 
6 εγαξρῆ. ὅδδὲ (ὃ βχρρὶθηΐ ποίβ οὗ μι ῦγ. 

4. χαίρετε----χαίρετες, Α τερροίμίοη οὗ (ἢ9 ἐπ)υο- 

Ἔ 8δο Ταηρυΐη Ἐχεοκ, 13, θ. εἴ 1 ᾿δκο νἱῖῶ οοἴθγη, 4ιυὶ ΘΡΓρ (ΩΡ 
δεῖ )}.}}} ἀσθλυν 15.89}}6, Βομ δογίθορίυν. | 
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ἰἰἴοη δἱ 8, 1., ἀπὰ Πότγο, ὅπ] Ψαλητῆ ΟΥ̓́ Δ δοίη, 
τοϊογαιο ἃ, 80 186 1, ατἰπ υαΐω, υαῖἶδ. ' 

.} ν ὲ α , κ ἢ ’ 
ὅ. τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. Τῆς 

τὸ ἐπιεικὲς 15 ἴον ἡ ἐπιεικεία. ἼΠ6 58Π86 18, ΟΥ̓ ΒΟΙΏΘ, 
δυρροβοά ἴο θ6 »γοργνἱδέψ οὐ οὐγγεῦίπδβα οἵ σοῃαᾳοῖ. 
Απὰ 1Πϊ5 15 ἃ βἰρηϊηοδίίοη ζθαισηῖ 1 (ἢ 6. (ΟἸ]Δϑββίςδὶ 
τεῦς Ὀυΐ δοίάοηιν ἔουηά ἴῃ (Π6 ϑογιρίυγα! ΟὨΘ8, 
δηὰ ποὶ Πεγα δρροβίίθβ. [{ ἀδησίοθ (85 [ῃ6 Ὀοβὲ 
Οοιηιποηίαίοῦβ ἃγα ἀρτϑθα) ἃ β'θηθγα! τη ]Π 1688 δηΐ 
ρἰδοίἀϊεγ οὗ ἀδπιθδποιγ, Ὀο(ἢ ἰονναγι 8 ΟΠ γί βείδη8 δηὰ 
Ἡδαιμθῦβ. [ὑ ἴδ δαυϊνα]οηΐ ἴο μετριότης δηα φιλαν- 
θρωπία. ΤῊ Ϊ8 βρη! σαϊοη 15 ἔγεασεηῦ ὉΠ ἴῃ {86 
ϑερῖ. δηὰ Νον ᾿Γαβίδιπεηί. οβθηπΊ. ῬΑΓΑΡΉΓΆ8685 
ἐς [ᾷ ρίζα, αἴ οπλπ68 ἰουλη 68 Θχρογιδηΐυγ δ βοίδηΐ, 
ἀυὰπι ᾿ἰδαπέον ρϑοὶϑ οἵ οοποογαϊδ οϑιιδϑᾶ ἀ6 ᾿ΏΓΘ 
ψαβῖγο τοι ἰδὲ 18, 4υὰῃη 5118 [8168 ἴῃ σοηΔοπδηαΐϑ 
ἸΠ] γι 8, απὰπι οππΐα φαὺΐ θοηΐᾳας Ποπβι δ, οἱ 
ϑοηυλπὶ ἴῃ ΓΕΡῸ 8 ΔΓ Ϊ5 Βογν  ἷ8 πιθη θῃι 

ὅ. ὃ Κύριος ἐγγύς. 
Οσπιίηθηίϊδίουβ ἀγὸ οὶ ἀρτδοὰ ὑυ οί ΠΕΡ (686 στὰ δου δὲ γ- 

δειτεὰ το [8ῃ6 ργεοεάϊηρ;, οὐ τῇς 9] ον ρ. Τῆς ζγπεΡ ϑεετη ἰδὲ 
ταοϑὲ ρροῦδοϊα ὁρίίοη ; Ὀθῖ, ἱπάδο, εἰϊ 8 Γ ἤῆϑυ μὲ δηλ, 1 
{πὸ ἰαέίεγ Ὀ6 αὐορίεά, (π6 ψογάδ μεριμνᾶτε, δια. δον] 4 ποῖ ἢδνα 
θϑδη βορμδιαιδὶ ἤγουν ἴπθι. Ὁ Κύριος πιᾶγ ἀξποίε εἰμεν Οοά, οἵ 
ἋΠ8 1ογὰ Ψοδι8. ὙῊ6 ζογηνὸνγ ἰηιογρτείαισῃ 15 ῥγείδυγο ὈΥ τηοϑὲ 
τωούδγη Ὁοταιῃοηϊδίογο. Αἠὰ Βοδϑηΐω. δῃὰ Βεϊ:σσἢ8 το Κ [δι ΌῪ 
ἐγγὺεν πεαγ, ἰδ τηϑϑηί πέαγ αὐ ἠαπα (ογΥ δεῖν; 4. ἃ. ““ Πεὰβ υδίαυα 
νοῦΐϑ μγξϑθη8 εὐἰϊ δυχὶ!ο ;᾿ 6. 84, 19, 1 οδπῃοῖ, πόνγενεγ, θαϊ μγα- 
ἴεν ἴπ6 ἱπιογργείαϊίου οὗ [π6 δηϊδηΐ8 δηἃ ϑαγὶγ πηοάθγῃβ, νγγἢ τϑίδσ 
ἔα Κύριος ἴο εξ Οὐγιέ; η. ἃ. “(86 Πογὰ 8 δὶ Ββδηὰ ἴογ Ἰυάρ- 
τοθηὶ." ὙΥοῦ 1 αἴ ἔδυ ἔγοιῃ τηϊηΚίηρ, νὴ δοσθ, ἴῃας ἔτ δἰρ 808 
“6 Δ οὗ ἠυάκηιοιηϊ ἰΒ αἴ παπᾶ; εἰπε ἱπθ ϑνυθηΐ ργονθβ {παῖ 
(19 οουΐὰ ποῖ ὃὈ6 ἴμ6 56286; 8η4, ἱηάεοεά, ἴῃ6 ἰηίεγργοίαιίοῃ ἢδ8 
Ὀθεὴ δϑϊγ γτεξυϊοά Ὁγ ΒΟΥ, τ ΠΟ, ἴῃ δ ἢ ΡαββαρῈ8 88 ἴῃ ργεβθηὶ 
(3αηπεβ 5, 9. 1 Ῥεῖ. 4,7. Ηεῦ. 10, 45.), Οὔϑεγνεβ Βοιῦθ οἵδ ον δἀ- 
ψϑης πιυεῖ Ὀ6 δαρρονοὰ. “Νὸοῖν ἴπεδο εχργεθοίουβ. (αΥβ!ε5 [ 6) δὲ 
οἰνϊεγ υϑεὰά ἱῃ (6 Οαἰποὶὶς Ἐρίδι]οθ, δηὰ {μὸ Ἐρίϑι]68. τὺ ἴῃ Ηδ- 
Ὀγονβ, [δὲ ἰδ, ἰη [η6 Ερί81168 αἰγεοίεά ἴο ἴπ6 3 Θνν δι ΟΠΌΓΟ 68, τυ πο 
ὙοΓο 0 ϑίγδηρβδγθ (0 688 ῬὮΤαϑεβ, δὰ ὍὯῸ ὙψῈΓῈ νγ6}] δοαυιαϊηϊοὰ 
χετ ἃ ἰρεϊηδπάοιβ Αἀνδηΐ οὗ (6 τὰ ἴθ ρϑ δ βῆ {πὸ ΤΕ ΠΙΟἢ 8 πὰ 
ἰμβάοἸ Υ οὗ {παῖ παϊίοη. 868 06] 4,1, 11 ἂς 81]. Ζαςοῖ. 14,1 ἃ 4, 

απὰ Μαΐ. 8, Φ. Φι1γ, ΤΠοΓΘ ἴβ 160 ἡγτεᾳαδηῖ τηθηζίοη οὗ (ἢ 8 {ἢτὴθ 
δινὶ ἀδγ ἰῃ ἴμε Νενν Τεβίδτηθϊ, γνῆϑη {86 οι νου δσοπλα ἴο ἀθ- 
ΒίνγοΥ τῆ υηθεϊ!ενίηρ 7ενγβ, δὰ αἶβο οἵ {6 ΠΕΑγΏθββ οὗ ἴπαὶ ἴἶγμ ; 
ἴοε ἴα Βαρῖί5ι .}}9 τῃοἢ ἴὸ ταρεδίπηος ἔγοπι {8 ΨΕΙῪ Βιοῖνο, δαὶ 
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Δὲ ἀπε τρας ἐδιεη ἰαϊὰ ἰο ἐδιε τοοί οὗ ἐδ ἐτγθε, Μαῖι, 8, 10. Τδῥαΐ οπε 
τας οοηὶπρ τοἦοδε απ ωας ἱπ ἠδ ἡαπι, νοῦ. 1ὼ. Οὐ ϑδνίουῦ βρεπά8 
8 ΟΪς ΟἸΠδΡίαγ ἴῃ βρεδιίηρ περὶ ἡμέρας ταύτης ο[ ἐδλαὶ ἀαν, Μαῖϊ. 
Φ4,86., δηὰ οὗ ἐάδ οοπιὶπρ οὕ ἰλὲ 8οπ οὗ πιαπ ἴο ἴμε ἀσδίγυσιίοη οὗ 
τπαὶ παϊΐοη, νοῦ. 47 ἃ 87., ὁ ἐὴ6 οονιΐπᾷ οΓ ἰδὲ ],οτὰ, νοῦ. 42., οὔ 
ἐδὲ αψὸ ἰπ εοὐιδοὴ, δ οομϊὰ ἐΐμε οοπια, νοῦ, 84., οΓ δε εἰρπε οἶεπ ἠϊε 
οοπὶη ῷ τας ἐγγὺς ἈΟΔΥ δἵ παηὰ, καὶ ἐπὶ θύραις αἱ {δε ἀοοτ (Υ ἰς ἢ 
86 ἴΠ6 ΝΟΥ ψοσγάβ Ὀο(ἢ οὗἉἨ δῖ. Ῥϑυ] δπὰ οὗ δι. Ψ41π|68}, τνῆδθῃ ἴῃετε 
σψοι]Ἱὰ Ὀ6 ἃ τέλος, απ οπὰ οΓ αἱὲ ἰξλίπρε Ὀεϊοηρίηρ, ἴο τῇς εν ϑῃ 
'ΓΓδηρΙ6 δηὰ οοηβιϊ υἱϊοη, νοῦ. 14. Νον ἴῖο ιἰν|8 σὐπιΐηρ; οὗ (δε 
[οτὰ, ἔογοιοα Ὁγ Ὠἰπλδε ἢ ἴῃ [ἢ νοΓῪ δχργεδϑίοηβ οὗ ἰῆ6 γορῃείϑ, 
δηὰ ἴῃ 6 στογαὰβ υϑ6α ἢδγα Ὁγ [Π6 Ιροβῖίεβ ἴῃ {πεῖν νυγιρθ ἴο {με 
ον ἢ σοηνογῖθϑ, γα ΓΩΔΥῪ νΈΣῪ γνε]] σείεσ ἴ[μ6 τνογὰβ δῦονο οἰϊε, δπὰ 
ἰξ ματα Ὀ6 8Πγ οἶδε οὗ Π|κὸ παίυγο." Τῆς Ἰοαγηθὰ (οπιτηοηίβῖοῦ 
{δὴ ρεοςσοςβ ἴο δον (ἢ βίηεβα οὗ ἴῃς Ἵχῃογίδιϊ 8 ἴο γωθείς 688 
ἀπάογ ἴΠ686 οἰτουπιδίδῃοεθ. ὕύροη ἴδε ννῇοϊοθ, ἴΠ6 Ἰητεγργείδι!ο ἱ 
δὺϊγ δυρροτῖεα, δὰ δ ὃ6 ἴτιια ; Ὀὰὲ {πε Γ6 δθοσβ δηοΐπεσ δάνοηὶ 
οὔουτν [οὐὰ ἢεῖε Δ] υἀδὰ ἴο (43 'ῃ ΤΏΔΩΥ ΟΠΟΙ ῥ8Δ88ρ5 οὗ ϑετὶ 
δηὰ ρεγθδρο (Πδὶ οὗ 58π)68 δ, 9.), Ὠδηηεῖγ, ἐλε λον οὗ ἀδαίξὴ, «ἰάςὰ 
6 ἴο ΘΥΕΙῪ τΔη [Π6 ΥὙΟΣῪ 8616 85 ἰἢε πᾶ] δβάνεηϊ οὗ (γίδὶ δηθὰ το 
ἄλγ οὗ Ἰυάρστηρηῖ. 

6. μηδὲν μεριμνᾶτε. Ἡδτα ἰἤοΓγα 18 ἴῃ οἱ (οπηπιοη 
Μογϑίοη {ἢ6 8416 πηϊϑίακα ἃ58 δί 8,19. Τῇδ ἰθγπὶ 
ΘΠ Ρ]ογοα 15 ἴοο ἔβεθ. Μεριμ. αἰνγαγβ πηροτγίβ {πδΐί 
απαΐοιδ σαγ6 ΜὮΏϊΟΝ ἀγανν8 [Π6 800} ΘΟΠΙΓΆΓΥ ὙΨΆΑΥΒ, 
848 ἴῖὴ Μεαίι. 6, 25. 10,19. [μ|Κ6 10, 41, ἅς. 
6. ἐν παντὶ Τα 6}}1ρ518 18. νϑγι ουβϑν Β ρρ Πα ὈῪ 

Οοπηπηοηίαίοῦβ. δοιη ΗΧ Οἢ χρόνῳ, ΟΥ̓ τόπω ; ΟΙΠΟΓΒ, 
πράγματι. Βαϊ θοΐἢ αᾶν 6 ᾿ηἰοηάθά. Τῆς ἀδίναβ 
προσευχῇ δηά δεήσει ἀδροηα ὩρΟὴ Δῃ ἐπὶ ογ σὺν ὑυη- 
ἀεγβθίοοα. 6 Ἰαϊίθν 18 ἃ βίγοηρον ἴδγπιὶ {π8η [Π6 
ἴογμθσ. ὅδε Ερὶ, 6, 18. (ΔΑηὰ {π6 ποῖθ) δ, Φ4, 
(οἱ. 8, 22. 

6. μετὰ εὐχαριστίας, ““ “ἢ {ΠΑ} ΚΙ] 655,᾽ 1. 6. 
ἴον νῃδὺ (ὡοα 5}8}}] 06 ρ᾽βαβεά ἰο στδηῖ; ψῃὶοἢ 1π|- 
Ὁ: Δ ΔΟαΙΠΘΒΟΘΏΟΘ ἴῃ ἢ δ ἢ ΠΠΔΥ 866 ἢϊ (0 ψ|:- 
οΪά. Αἰτήματα ὑμῶν γνωριϑέσθω πρὸς τὸν Θεὸν. Η ΓΘ 

(ἢθγθ 86θη8 ἴο Ὀ6 ἃ δίαπαϊηρ οὗ {Ππ6 ὑψο ῬὮΓΑΒ68, 
“Ἰεῖ γοιν ἀδβῖγθϑ Ὀ6 τη846 Κηονη," δῃὰ ““ γοὺΓ ΓΟ- 
4658 ΟΓΥ ρα Ἰοῃ5 οἴδγεα." Οἱ 80 οὔνϊουβ ἃ 56:86 
1 15 66 61658 πΓΠ γ ἴο ΘΏ]ΔΓρα. 

7. καὶ ἡ εἰρήνη---Ἰησοῦ. ὙΠ 686 ψογας ϑυβεεϑί {Π6 
ῖρὶὶ αἀναήηέαρο οὗ {{᾿πῸ (ΘΙ ρογ 1051 ᾿ηδητοηθα. ΤΠ 
καὶ σΑΓΓΪΩ85 ψι ἢ 1ἴ δῃ οὕτω, ““ ὃν 80 ἀοϊηρ.᾽ Τῇδ 
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ψΟΡ8. ἡ εἰρήνη --- Ἰησοῦ ἃτα τοηαογοά Ὁ Ηδιητ ἢ, 
“6 6118 {Π861}}}}|5510|1 [6158 παι 6.᾽ Βυξ {18 18 
ΒΈΓΟΙΥ δΔη ὉΠ] 05{1ΠᾺ0]6 ἰονν αστίηρ οὗ [ἢ 6 ββῆβθ6. Ἑἰρήνη 
Θεοῦ 15 ποέ (85 ἈοΒαηπι. 5805) ἃ ΗΘ ὈΓδι βίη ῸΓ ““ ρβϑδοβ 
[Π6 πιοϑί ἰγάηᾳῈ}}," θὰ (ἢ6 ρϑᾶςθ ψ θοῇ σοπγρίῃ 
ἔτοιῃ αοά (Εοπι.1, 7.) 18 ̓ πϑρ᾽γαα ὈΥ ἢ18 γο]ρίοη ; ΟΓ 
“«ροᾶσα ΨΙ Οοί, οδίαϊηοα δγ. (τιβι." 80. 18. 
20, 8. ““Τίου Μ11 ΚΘΘΡ Ὠΐηι ἴῃ ραγίδος ρθᾶσθ ἢ οβθ 
τη Ἰηἀἃ 18 βίαγεἀ οἡ [Π66. Τῇ γοδαϊηρ ἐκ Χριστοῦ 18 
ΡΙδΊΠΙΥ ἔγοτη δαιθηάδίοη. 80 Ερῃ. 8, 10. τὴν ὑπερ- 
βάλλουσαν τῆς γνώσεως ἀγάπην τοῦ Χριστοῦ. 

7. ὑπερέχουξα πάντα νοῦν, ““ ΜΈΏΙΟΝ ΒΓ ρΑΒΒ6 ἢ Ἔν σΥ 
ἹΠΊΔρΡΙ ὨΔΙΌΊΟΏ ΟΥ σοησδρίίοη οὗ [Π6 τηϊηἀ οὗ τηδη." Οη 
1118 86η56 οἵ νοῦν 866 δε θιβ. 1,6 Χ. ἴῃ ν, ὃ. 2. Φῥρρου- 
ρήσει τάς καρδίας ὑμῶν. Α πα! ΠΓΥ τηοίδρῃοσ. ὍΠ6 
ΨΟΓΒ καρδίας καὶ νοήματα, (ἢ6 τοοοηΐ (οιητηδηίδίογβ 
880, ἅΓ6 Ρυΐ ἴογ (88 γιαπ ἀϊπιδοῖξ, Βαϊΐ {πδΐ ἰδ ροϊηρσ 
ἰοο ίαγτγ. ΤΠ 88η86 β661Ὼ8 (0 δ6 {ἢ15: “76 ρϑᾶςβ 
{89 οδίαϊηοα νι Οοὐ δηᾷ ἔσοιῃ (οά ν1}}, δ5 186 
βίγοηραϑί οὗ 8}} τηοϊίνεβ, ΚἜΘΡ γοὺγ τη] 48 Δηα Πραγίδ, 
ὨΟ ἢ ϑίδηάϊηρ 41} δἰΐδοῖκβ, 10 ἰγδηαα}} }Πγ, ἄρΓθθ- 
ΔΌΪΥ ἴο {δ δαιηοηϊ(ίοη }ιι0 Ῥείογβ, μὴ μεριμνᾶτε. 
ΤὮο ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τηιιϑῖ (1 [Π1ηΚ} 06 ταΐδεγεα ἰο 
(6 ψΠΟ]6 οἵ ἴπΠ6 βεπίθβῃοθ. ᾿Εν βρη: 68 ὃψ (Κα (ἢ 6 
ΗΦΘΡ. 3), δῃά βῆονβ ἢον δηὰ ὧν ΠΟ π {ἢ18 18 ῃγο- 
ουγοά. δυοῖ,, 1 σοῃοδῖνα, 18 [6 βθηὴ86. Βαΐ τηδην 
ἰηἰοιργοῖ αἀἰβδγθηθγ, Μοβὲὶ τϑοθηΐς (ὐομηηθδηίαδῖοῦβ 
(Κα {Π6 φρουρήσει ἴο ἀδηοίεα “ν1]} ἀοδηα γου ἀραϊηβέ 
411 ἰφπηρίδίίοη5 ἴο ἀδβογί {π6 ἐδ 1." Βαὲ (Π]18 5668 
ίοο ἔοτγπιδὶ, δηὰ ποῖ ἀργθθδῦ]α ἰο [6 σοηίοχί. ΟἸΒ ΘΒ 
ΘΧρ δίῃ, Ψ}}}} ργεβογνθ γοὰ ἰῇ ἃ (ἢ σιβίϊδη ἴγαπηα οὗ 
ταϊηὰ ;᾿" ψ θοῇ 18 ἴοο νᾶρῸΒ ; βῖποθ (ἢ6 Αροβί6 ῃδά 
Θϑρθοίδὶ γεέθγθησε ἴο [ῃ6 μεριμν. 1.8 θείογθ. Τἢδ 
ρϑββᾶρα οἵ βαϊδῇ αὔονβα οἰθα (ψηϊοῆ ἰῃ6 ΑΡροβε]β 
Β66ΠΊ8 ἴ0 πάνθ [Δα ἰῃ τπ|η4}) 15 (ἢ6 68 σοι θη Δ ΓΥῪ 
ΟἿ {18 Ῥᾶββαϑα. 

8. τὸ λοιπὸν---ταῦτα λογίξεσθε. ΤΠ τὸ λοιπὸν 8, ἃ 
ΗἩδΙητ ἢ. οὔϑαγνθβ, ἃ ἔογηλα ΡΓΟρΡΟγϑἢ 18 δά ἤποιῃ. 
8ο ΤὭΘορ νυ]. : αἷς ἐπειγόμενος, καὶ οὐδὲν κοινὸν ἔτι 
ἔχων πρὸς τὰ παρόντα, οὕτω φησίν. ΤΏ Αροβέ]ε 
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866 18 ΟΥ̓ ΊΏΔΙΠΥ ἴο μαναὰ ἱπιεη θὰ ἐο οοποϊαάα «ἰῇ 
{195 Θχογίδιοη. : θὰ8 [Πθὴ οπδηρίηρ Πὲβ τηϊη4, Δα ἀοὲ 
{Ππ6 ταϑί 88 ἃ βοτί οἵ (οάβ, ογ ροβίοσγιρέ, αἱ δῃοῖμοσ 
δἰ[{ρ. [Ιη τῆ πἰεγργοίδιοη οὗὨ {15 αἴδοῖπρ δηὰ 
᾿ΏΡΓΟΘΒΙγΘ ραββαρο 1ἴ 18 Ὡοῦ ὨΘΟΘΒΒΔΙῪ ἴο ΡὈΓ688 οἵ 
τοῆπα 80 τπηὰσἢ οἡ (Π)6 [6 ΓΠ8 88 ἰο βοπιθ (οπῃηπηοηῖα- 
ἴοτβι Ηεϊηγιοἢβ 88 σρθ!}Υ οὐβογνοα {πὶ ἔτοιι 
ἀληθῆ τὸ Ὀγουρδί ἔογναγα [Π6 ργεάϊοαίαβ οἱ ΟΠ είβ8- 
ἰδ νἰγίῃθ. 

᾿Αληθῆ 16 ψ6}} Ἔχρ]αἰηθά Ὁγ 186 δπείθης (οπιπιοη- 
ἰαἴοτβ ἐνάρατα, ἐγειίΐν υἱγέμομδ. 80. {Π6 τηοάδγηβ 6χ- 
Ἰαίη 11 γοοέμπε, ποηοδέμηι; δα (ΠΟΥ σοιρδγα {6 
πα οὗ Ηογᾶθα : Θυϊὰ νεγμπι αφιθ ἀδοδηβ ΟΌΓΟ 
δὲ τορο. Σεμνὰ λοπεδσέα, ἀδοογα, ἀδοογόοιδ, υδ- 
“πογαδίο; ἰὼ ΜὮϊοΙ βθῆβϑ6 (ἢ6 ψογᾷ 15 οἴη υἱδοὰ ἰῃ 
{86 (ΟἸΙΙα891.4] Ὑτγιίοσβ. 866 ἃ βη6 ρᾶββδρ οὔ 186 
ἴογοβθ οὔ {π6 ἔδγπὶ ἰὼ ΟἾγυβ. 4, θ08, 15. [ΙΕ 18 οχ- 
»ἱδιποὰ ὈὉγ Τρ γὶ.. δογίοιιδ απαὶ ρταῦθ, ἴῃ σοηίγαϑί 
ψ ἢ (Π6 σοπάυοϊ οὗὨ ἰἢ6 νον] αϊγοειηϊηἀο. Δίκαια 
δηᾶ ἀγνὰ ΤΟ]ΌΪΓΕ πο οχρ͵αῃπδίίοῃ. Τῆς προσφιλῆ 185 
ἱητογργείθα Ὀγ 8ϑοῃηθ (48 Βοήάν.) “»εναΐῳ ; ὈΥ οἰ μοῖβ 
(15 Μδοίῃ.) δομουοίοηέ. Βιιΐ {8 866 πι8 τε τὴ 
ἴοο πῃυσῇ οΟἡ ἰδ εἰγυηοίορυ. [γαῖδοῦ ἄρτοθο, νἹῖὶ 
ΤΏΔΩΥ τοοθηὶ (οιπιηδηίδίογθ (086 ἐπι γργαίδεϊοῃ 15 
ἀμαν ὑδεμν: ὈΥ βοιης δηίἰθηΐ8), ἴπδι [ἰ δΙρὮ1Π65 ἀπιξαδέε. 
80 οὖγ (οιηπηοη γογβίοη, ἰουεῖψ. 6 τῆδυ σοϊρδγε 
ϑίγ, 40, 1ὦ. ὁ σοφὸς ἐν λόγῳ προσφιλῇ ποιήσει. ἴμ6 
εὔφημα 5 ΘΧρ]αϊδαἃ ὈΥ δοπιῈ στϑοθηΐ (ομημηδηϊδίοσς, 
88 ϑίΟΥΓ δηά δοῇ]θιι8., 88 ἢανίηρ Γοίδγεηοθ ἴο σρεαλίηῃ 
τοοὶΐ ο7 οὐἶονβ. Βυΐ ἷ 866 ΠΟ γϑᾶβοῃ [0 ἀδβοζί (86 
ἑἱηϊογργοίδιίοη οὔ ἢ δηεθηΐβ 8Πη4 πηοϑί τηοάογεϑβ, “ οἵ 

ἃ τορογί." 80 (6 ΕΝ. [Ια τηυδβὲ θ6 ορϑογνοῦ 
{παῖ (Π1518 ηοΐ ἃ οὐριρίοίε οσδίδϊοριο οἵ νἱγίπος (ἔος 
(δὲ {πΠ6 ΑΡοβίϊα τηϑϑῃβ ἴο ἱποϊιιάθ οἴβθγβ, δῃρδδγβ 
ἔτοπι νϑσ. 9. ἃ ἐμάθετε, ὅ:5.), θυ ΤΊΘΓΘΙΥ ΒρΡΘΟΙ 6 ἢ 5 
Βιιοἢ 845 ρδγ ου ΑΥΥ δάογη (ἢ6 Οἢγιβείδη Ἑπαγδοῖογ 
Ομ ἰὸν 1 (ον. 18, ὅ βεᾳᾳ. 2 Ρεΐ. 1, ὅ 8644.); δηά 
᾿σδηηοί ὃυῖ {πῖηΚ ((πουρὰ ἢ ἢ88 ποῦ Ὀθθ ποιοϑὰ 

Ὀγ τῆ6 (οτηπηδηίδίοτβ) (δι ὈΚ {ἰ6 ἰΔ8ὲ ἔψο ρατγίϊου- 
ἴαγ8 (6 Αροϑεϊβ ἱπίθηαβ ἴο δίνει (0 ἵντνο νἱγίι}θ8 ἴῃ 
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οὗ ΡΟΙΒΟῚ5 ΨῇῆΟ ρο58688 {Π6 [ΟΥ̓ ΠΠ6Γ ἃΓ6 οἴζδθη ἀοῆ-᾽ 
οἰδηΐ, ῥγοβογνίηρ ἃ βίαγοῃθά, δυβίθγε, πΊοσοβθ, δηά 
501 ἀσπγχοδηοῦν, ψ ῃοἢ γοηάθγβ γα] ρίοη δὴν {πίηρ; 
θιιῖ δπλδῦ]α ; δπή ἃ βοίηρ ἴοο {1{{16 ΘΑΓΘΙΏ], προνοεῖσθαι 
καλὰ ἐνώπιον πάντων ἀνθρώπων, λοι. 12, 17. ( ΠΘΓΘ 
866 {ῆ6 ποί6), 1 [ἢ688. ὅ, 1ὅ. 

8. εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ““1{{ἢ6Γ6 6 δὴ 
νίσγῖυς (ἸΏ {Π 686 ΤΠ] η65) ; 1 {Πθγ Ὀ6 δΔὴγ {μ]ηρ᾽ ναοῦ 
ἄδϑογνοϑ ργαῖ56." [{ 18 ροδοιδίο ἴῃ δὶ Δ6Γ εἴ τις ΓὩΔΥ͂ 
με Ἰοῖδ ἰο 6 υπάογβίοοα δὴ ἄλλο, “Ἅ 1 ([Πθγα Ὀ6 δὴγ 
οὐΐον νιτῖυθ." ΔΛογίϑεσθε ταῖτα, ““ ΤὨΩΚ οἡ {086 
{{᾿ηρδ; τπῇᾶκα (ἢθπὶ ὙΟῸΓ δίμαΥ, 80 8ἃ8 (0 ρῥιδοίβο 
(Π6η}." ϑ8ἤ]ουβ. Μ6}} ἀφ ἤηθβ [Π6 ἴδγπὶ γποέϊογ' αἰηιϊά, 
αἰϊοιιὲ τοὶ δέμαϊο δὲ ορόγατι ἀοσ. Απὰ ἢδ σΘΟΙΏΡΑΓΘΒ 
μελετάω δῃὰ {ἢ6 Ηοῦ. 2 Π ἢ 8. 85, 4. 4, 41, 8. 
δῷ, 4. Ῥτον. 16, 80. ΜΙο. 4, 1. Ζαοῇ. 8, 17. 1 
ψ ΟυΪ ἃ σοηραγα δορὶ. Απίρ. 1010. ταῦτ᾽ οὖν, τέκνον, 
φρόνησον. ἨΪ8 τηϑδηϊηρ 18, ΠΟ ν ΘΓ, ποῦ 6 {ὉΠ]}Ὑ 6Χ- 
ρΓοϑβϑά Ὀυ, 168 πράσσετε ἴῃ [ῃ6 πΕΧΙ ν6Γ86. 

9. ἃ καὶ ἐμάθετε---πράσσετε. Ἦρτα ψ6 ᾿ᾶνα ἃ Γδ- 
Ῥοτοη ((Πουρἢ ἴῃ 8 ΓΟΏΡῈΓ ἰθγ8) οἵ ψηδί ν 858 βαϊἃ 
αἱ 8, 17. Ετοῖῃ ρϑίῃοβ, 50π16 ΨΟΓ 8 ΠΘΑΣΙΥ ΒυηοηΥυ- 
ἴΏΟΙΙ8 ΔΙῸ δοσυπ)ι αι. ᾿Εμάθετε Δηἀ παρελάβετε 
ΤΔΥ ὈοΙἢ ὃ6 τοδγ θα ο σαίθομοίϊοαὶ δηὰ οἵθδγ ογδὶ 
Ἰηβίγυσίίοη ; 8η4 ἠκούσατε ὮΔ8 ὩΘΑΓΙΥ [Π6 5816 ἰπ|- 
Ροτί : Ὀὰΐ 1ῃ Οη6 οἵ Οἰδεοσ οὗ {Ππ6 ἔνο ἰδϑί {6 γα 18 
Ἐβρθοίδὶ τοίδγθησα ἴο ἴἢ6 ριεβοηῖ Ερὶβι]|6. δὅο Τῃθο- 
ΡΥ]. Τα εἴδετε ἐν ἐμοὶ ΤΟΙΟΙΒ ἴο 18 ΡΘΥΒΟΠΔ] 6Χχ- 
ΔΙΏΡΪΟ. 

Ταῦτα πράσσετε. Ηδ Θῃ]ο 8 (ἤθη ἰο ρα ἴῃ ρῥγᾶς- 
τἰο6 (ἢ6 Ἡ Βελ ῬΓΘοορίβ ἢδ ἢδα ρίνϑη (πθπ, δηΐ 
{ΟἸ]ονν 1[Π6 Ἔχϑηλρία ἢθ6 δά βοῖ (ἢθι. Τῇ ψόγβ 
ὃ Θεὺς---ὁμῶν Τα οἵ [ὴ6 8588Ππ16 ΠΩρΟΥ 88 ἰἢο86 οὗ νεΕγ. 
ἤ.. ΜΏΘΓΘ 8566 (ἢ6 Ὠοῖο. 

10. ἐχῶώρην---φρονεῖν. ΓΘ 86η86 οὗὨ [ἢ18 νΘΥΒ6 18 
ΒΟΉ δὶ ΟὈΒΟΌΓΘ, ρΡΑΓΟΪΥ ἴτοπὶ ἰῃ6 Ὀγαν Ὺ οὗ οχ- 
ῬΓΘβϑίοη, δηἃ ρᾶγῦν ἔγοῦῦ {Π6 ἀϊρσηϊῆθα 6] !ἸσδοΥ οὗ 
τη6 Αροβέ]8 οἡ ϑιςοῇ ἃ 80]6ςῖ ; τοῦ Ἰηδίδη(1οὴ (0 
ὙΠ ΊΟἢ δοίη (ομητηθηίδίογβ ἤᾶν {8]]6 1η{0 ΘΙΓΟΓ, 

Ἐν Κυρίῳ Βοβθοηπι. ΓΟΠ615 ργορέον Οὐ γιδένιη ἀρο- 
ΝΟΙ,. ΝἹ]-. ϑΡ 
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ἐγὶπὶ Οὐνὶδέϊ οαιιδθά, Ἑπάϊι8, ἐαηφμαμε Αἰροεέοξαως. 
Αμπα ΤΠΘοργ]., οὐ κοσμικώς, οὐ βιωτικῶς : α. ἃ. “1 
᾿δὰ ρσγεδί βρίγιί] σοτηΐογι.᾽ δοα Ποάάγ. 

᾿ς ὙἼὙΠ6 ραῆογαὶ ϑαῦ]θοῖ οὗ {π6 νϑῦβα 15. ῃ] δι αἶν (ἰδ 
»γεϑδοπέ ψ ϊοῇ {6 ΡΗΠΙρρίδη8 δα βοηΐ, ἰοῦ [Π6 τϑ- 
ΠΟΙ͂ οὗ 5 ΠΘΟΘΒ8Υ : θὰ οἡ {Π6 ἀοί41}5 (οτηπιθηίδ- 
ἴοΓβ 86 ποΐ 416 ἀρτεθά. δοιηθ πιοάργηβ, 88 τοί. 
δηὰ Ηδιίηπ., νου ἰδκα (ἢς ἀνεθάλετε ἴὴ 4 Ηρ 
8686 : 4. ἅ. ““ἤδνα Πη8646 γοῦγ σαι 86 ἴο ΠοιτγΙ5ἢ.᾽" 
Βυϊί ἔον {Π18 86 ἴΠ6Γ6 18 ἢ δυςῃοΟΥΙ Υ, ΠΟῸΣ ΔΏΥ σουε- 
δηδησα ἕγοπι (ἢ6 δΔης!Θη8. ΤῊ ᾿ηςογργοίδεϊου 86 θῆνβ 
ἰο ἢᾶνα Ὀδθη τὰ β υρες (ο δνοϊὰ 8 αἰ σΌΪΥ 1ἢ {πὸ 
σοηδίγιοίίοη, ψὨοἢ τῆδυ, ἤόοσγανοσ, θ6 γοπηονοα ἴἢ ἃ 
1658 ν]ο]οηΐ τὭδηηοσ. Βοιἢ {Π6 δῃεϊθηΐβ δηά (ἢ δ6βὲ 
τὴ ΟθΓΠ5 αν 8660 (ῃαΐ [6 Γ6 15 δί τὸ----ὠὥρονεῖν δὴ 
6111ρ818 οὗ κατὰ οΥ εἰς Τα αᾳυθσδίίοῃ, Πούανοσ, 18, 
ΨΒαί 15 [ῃΠ6 86η86 οἵ ἀνεθβάλετε. ϑδοῦι!α (ὐοιηπιθηίδ- 
ἴΟΓβ, ἃ5 ϑο ]θι18. Δηα .[45Ρ18, 8.551 5} ἴο 1{ {Π6 ΓΟ] οὙσηρ 
86η86 : “1 81 Γε)οϊςσθα (δὶ γουῦ δα γβ ἃγὸ ἴῃ ἃ 
βου βῃϊηρ βἰαίθ, 80 (ἢδί γ8 οσ8 δραίῃ ἰδ οᾶγὰ οὗ 
τη 6." ὙΤὨΙΒ 15 ᾿πἰθηαθα ἰο γϑίηονο ἴῃ οδ]θεοιίοη ἴο 
16 σοπηπηοη ᾿ηἰογργοίδιίοη, Ὡδιηοῖυ, (δὶ ἰπθῪ [δα 
ΠΟΡΟΓ ριον οοἷα ἴῃ {Ποῦ ροοά Ψ1]}} ἰο {ἢ 6 Αροϑεῖο, 
ΟΓ {Π6ῚΓ βίαν ἰο 40 ἢϊπι βογνίςσθ. Βα 1 σοηΐδ88 ἐπδὲ 
16 ἀΙΒΙ ΘΟ Υ ἀρΡΡΘαγβ ἴο πη6 ῃοΐ 80 ργοθϑί 85 ἰο ηθϑὰ 
θοίηρ τοηονοά ὈΥ ϑοἢ ἃ νἱοϊθπί πηοίϊοά : ἔογ (δ6 
ἤδη πότε 5668, Οἡ {Π|2[ ΙηἰΘΓργοίδίοη, οί ΝΟΣΥ͂ δρί: 
δηά 88 ἰο ἀνεῦ.,. (ῃ6 (]α881.8] ρμᾶββᾶρθδ οἰϊξαα ἃγα 88 
ἔΑνουγαῦϊο [ὁ οὔθ ᾿ῃἰογργθίδι!οη 848 (ὁ ἴἢ6 οἴδμεῦ. 

Βαι {86 οπίο οὈ]θοίίοη 18, (μα΄ δὸ πιμοῖ 86η86 83 
“ἐ αἰ ἰΐογατῃ Τη6] ΟἸΓΔΠῚ ρΈΓΘΓΘ ΡΟΔ5115᾽ σϑηποῖ δὲ 
6]1οϊ6α ἔτοπι δὴ οὐἐἑρέϊοαί ργεροδιέΐϊοπ. [ (Πποχγϑίοσθ 
866 ΠΟ ΓΟΆΒΟοη ἴο δϑδηάοηῃ (8 σοιηπλοη 1ηΐογργεία- 
ἰἰοη, ψ ϊοἢ 18 δυρροτίοα ὈΥ θοῇ (Π6 δηιθηι8, δηά 
(ἢ6 πχοϑί οιηϊηθηΐ ΠΟ ΘΓΏ8, ὨΔΙΏΟΪΥ : “γα ἢανα ἤου- 
Γιϑη 6, δηἀ ἃ:6 σονινοά ἢ ΥΟῸΣ σᾶγα οὗ 6." Δπά 
(Πουρἢ ἀναθ. πὰ 1η6 σορηδία [ΘΓΙῚ8 γα, 18 (ἴα (δϑ- 
βἰοαὶ υτιΐογβ, υ864 ταῦθ. οὗἁἨ ρϑγβομδὶ δηπ δι οηδὶ 
ῬΓΟΒΡΟΙΥ, γε μα 18. πο τι ]8 ἔογ {Π6 δογιρίαγαὶ δρ- 
ΡΙἰςσαιοη. ΤΏ οοιπῆοπ ἱπίογργοίδιίοη 18 880 οοῦ- 
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ἢγιηθά Ὀγ ΕΖ. 17, 2Φ. ““ αν ἀγίθαὰ ὺὑρ (μδ΄ ργδθϑη 
ἴΓ66, δηὰ πᾶνα τηδάθ {π6 ΟΙὟ ἴτθα ἰο ἢομγίβἢῃ.᾽ 
ἘΠΡΟΡΟ ΧΡ Αἰ ἢ8 : ὡς ἐπὶ φυτών βλαστησάντων, εἶτα 

ρανθέντων, καὶ αὖθις ἀναθαλλόντων. Ἰζαὶ ὑμεῖς, φησιν, 
ὄντες ἀνθηροὶ ἐμαράνθητε, εἶτα ἀνεθάλετε. ΤἼΘ ἤδη πότε, 
ἴοο, Ψψῃϊοῆ, 88 τἰ6 δῃζθηΐβ βυρρεβῦ, ΠΏΡ]168 ἰδηρῈΝ 
οὗ ἰἴτὴθ, δῃὰ ἢϊμίβ 4 ἀθ]σδίθ γοργοοῖ, σοηῆγηῃβ [ἰ{. 
Οἰδοῖβ (88 οἷγ ΕὨρ] δὴ ὙΓΔηβδῖογ8) Βιρρο86 δῇ 
ΘηΔΠ]αρε ἴον ἐχάρην ὅτι πότε ἀνέθελεν ἐν ὑμῖν τὸ φρονεῖν 
ὑπὲρ ἐμοῦ ; ΜἬΙΟΪΙ τηᾶῪ Ὀ6 δαἀπιοα ; {πουρἢ [ἴ 15 ποῖ 
ΨΘΙΓῪ ὨΘΟΘΒΘΔΓΥγ. ΤΠ6 56η86 18 (Π6 8816. 

Φρονεῖν ΟΓ Φροντίδειν 18. ἢοῦ υη!γοσμθδηί. 
Τῆδ ποχὶ ψογὰβ ἐφ᾽ ὦ καί ἐφρονεῖτε, ἠκαιρεῖσθε δὲ 

8Ι6 Μ6]}1 γθῃογοα ἴῃ οὐγ (οπηπιοῦ οι βίοη, ψῃϊοἢ 15 
Βιρρογίοα ὈγΥ ἰδ δηί(θηίβ. Τὴ Αμροϑ16᾽ 8 υϑυλὶ 
Δ ἐμοῦ σϑιι8688 80ΠῚ6 ΟὈΒΟΌΓΙΥ : θαΓ ἢ6 Θν] 6 ΠΕ} 
ἸΏΘΔΠ5 ἴ0 βιρραβί (ἢ6 Ὀαβῖ ὄχοιβα [Ὸ7γ (ἤθη, ὈῪ }γε- 
ϑιεηιηρ ἰΠαὶ ΠΟΥ Πδά ποῖ ἤδβὰ δὴ ορρογίι νυ οἵ 
ΒΘ ΔΙ ηΩ, ΟΥ Πη6ΔΠ8Β ; γαῖ οἵ ροιδ6}" ἰο οὐοπέγδμέο ἴο (ἢ 6 
τοὶϊονίηρ [ἢ 6 ΠΘΟΘϑϑι 0168 οὗ 80 τηοάἀοιδίθ ἃ ρθγβοῇ ἃ8 
Ῥαυΐ [Ποὺ σδὴ ὨΔΓαΪΥ Ὀ6 Βιρροβοα ἀεβείαίδ. 

11. οὐχ ὅτι καθ᾽’ ὑστέρησιν λέγω, ἕο. ΤδαΓα ἰβ ἃ: 
τηϊχίατα οὗ ἀ6]!ΙσΔοΥ δηὰ αἰ ρση ΠΥ ἴῃ [1686 ψοΓγάβ, βυο ἢ 
88 18 ΓΆΓΘΙΥ τηοί Ψ] ἢ 1ὼ ἴἢ6 πιοϑὲ Πηβῃεα σοτηροβί- 
(ἰἸοη8. ΠΟΥ ΠΏΡΙΥ τἢδὶ ἢ6 ἢδα θ6οη βυβδγιηρ υὑη6Γ 
ἃ ἀδφογθδβα οὗ [18 0.8018] τηθϑῃδ οὗἩ βιιβιβίθηςθ ; γϑΐ 
πδὶ 6 δὰ Ὀδοη δῃἀθανουγίηρ (0 τοάυσο ἢΐ8 ἀθϑιγοϑ 
ἴο ἃ ἰανϑὶ ψἱιἢ 8 πλθϑη8, 80 88 [0 θ6 αὐταρκὴς. ΤΠΘ 
86η86 5: “1 (ο ποΐ Βᾶγ (ἢ ]8 Οἡ δοοοιηὶ οὗἉ δὴν 
ὨΘΟΘΕΒΙΓΥ͂ ΟΓΥ ῬΘΏΙΓΥ 10 ψὨΙΟΝ 1 Πᾶνα θθοη σοἀπορά 
(ἔογ βυοῖ 1 ἢαᾶνθ ποὶ 610), ϑίῃοβ 1 να (Ὠδρρι]γ) 
Ἰοαγηΐ ἰῇ ψἤδΐονοῦ οἰγουμπηϑίδησθα 1 81), (ἤδγοϑιη ἴὸ 
δοηυ 6866 8η4 δοσοιηϊηοάδίε τηγ86]} ἰπογοίο.᾽" Τῆς 
ἔογοβ οὔ {πΠ6 οὐχ ὅτι 8 ΟΧργϑεϑϑὰ ὈὉγ ΤὨΘοΟρΡὮΥ], {Π8 : 
οὐ διὰ τοῦτο μέμφομαι ὑμῖν, ὡς ἐν ἐνδείᾳ ὧν, καὶ τὰ 
ἐμαυτοῦ σκοπῶν. Τῆς κατὰ 5]|05}1 68 ἐπ ΤΟ ΟΥΓΘΏΟς ἔο, 
οἡ ασοομπέ οὐ. Αἵ οἷς τουδὶ θ6 υπάογβίοοα πράγμασι, 
οἱγομπιδέαηςοσ. Ὁ χεῖδθ. ΡΑΓΑΡἤΓαβϑοβ ἰδιι8: ““ αυο- 

ἈΞ ΟΥ̓ 6 ρΡΑΓΔ ]εὶ εἰτεὰ Ὀγ Ῥεῖν., (06 τροϑὲ δρροβίία 819 
{π6 ξΟ] ον ίησ. ϑεῆθοα ἀδ Υ. Βοδία 6, Βοδίιδ δὲ ρῥγαδοηιίθλιδ, 
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συΠ406 ἰη βίδίι γαβ π|6 85 δἰηΐ, δἰϊδῃγδὶ ρϑ)ογα ὐϑθδί, 
αυδαὶ πὰης βυηΐ [ἢ νἱηςι}}8 οἱ Ῥδυροτγίαίο.᾽ [{ 15 
Ὑ6}} τειηλγκαὰ ὈὉγν ὙΠϑορῇγ]., (μαι {Π6 ἔμαθον ρίαν 
Πρ 168 (ἢ δὲ (ἢ}}8 18 ἃ ἰθββοὴ οὗ ὯῸ δᾶβϑΥ δου) ϊγθαιθηῖ. 

Αὐτάρκης ἰ8 τιιϑο Ὀο(ἢ οὗ ἃ (πηρ δυϊῆοϊεηιϊ ἔος (6 
ῬύΓΡοβα ἰηἰοπάοά, δηά οὗ ἃ εγδοη “ἢο 866 ]5 53ιΕ81- 
ΟἸΘΏΟΥ, δηᾷ 15 ἰῃθγείογθ οοηΐθηῖ. ὅ0 ὅδίῖγας!. 40, 18. 
ϑωὴ αὐτάρκους ἐργάτου γλυκανθήσεται. 

14. οἶδα δὲ ταπεινοῦσθαι, οἶδα καὶ περισσεύειν. ἴ 866 
ποὺ ψῃγ Βοβοηπι. δηά Ηεοίησγὶςἢβ 5ῃοιϊαὰ γοσορῃϊΖα 
ἴῃ ταπεινούσθαι ἃ Ὠοίΐοη οὗ σοπίοιῃρί, οΥἡἠ ψδηΐϊ οὗ 
πον τς δΔηά αἱρηϊγ ; 4. ἀ. σοῃίοηιρίι υἱἱ ΡΟΒ511π|." 
ἐ ταίποῦ ἀδθηοίθϑ ὑδίηρσ ἴῃ ἸΟΝΪΥ ΟἸΓου πϑίϑης 68 ; 89 

ἴῃ μον. 25, 89. ἐὰν δὲ ταπεινωθῇ ὁ ἀδελφὸς σου παοὰ 
σοὶ. ὅδ66 4180 9. ὅ8, 10. γον. 18, 7. δὲῖιγ. 18, 1]. 
ΤῊ18 856ῆ56, ἴοο, 15 ἰτοραυδσηΐ ἴῃ (ἢ6 ἰαίογ (Ἰδϑβϑισαδὶ 
ΓΙ ΘΓΒ. ᾿ϑὅ66 βοῇ] ουβ. [6χ. ἴῃ ν᾿ ᾧ. Φ. ΤΠ ἸῃῖοΓ- 
ΡΓΘίδιΙΟἢ 18 4150 σοῃῆγημεα ὈγῚ 1 ὨΘορὮγΥ]., ὁλέγοις 
κεχρῆσθαι οἶδα, καὶ λίμον ὑπωφέρειν καὶ ἔνδειαν. [ἱ [8 
ῬΓΟΡΘΟῚ ἴο ποῖϊςα {Π6 Δροάοίϊοα] δηὰ δῃ{Π6ίϊς αὶ οϑβὲ 
οὗ 16 βθηΐθηςθ, οὗἨ ψἤ!οἢ βϑοπια τοοθπὶ (οπιτηθηίδ- 
(οΥ8 αν το οἢ ἰονογοά (ἢ αἰρσηϊγ, ὈΥ τιακίησ (Π6 
σΟΥΓΟΒΡΟΠΑΙΏρ; [6 Γ8 ΘΥΠΟΠΥΠΊΟυ8, δΔη [6 ψῇῃοϊα δη 
ΘΧϑΙΏΡΪο οὗ ἃ γῃοίογιοδὶ ἤριιτθ Βυῦ [ἢ6 ΔηΈ|6518 
ὍΟΓΟ ΟΟΟΑϑοηΘα ὈΥῪ 1ἢ6 ΕΣ ψτουρὶ βίαία οὗ 86 
Αροϑε16᾽5 ἔδεϊηρβ; δηά, 1{1 τηϊβίακϑ ποῖ, ἔπε γθ 18 ἃ 
οἰϊπιαα : ἴοτ μεμύημαι καὶ χορτίϑεσθαι καὶ πεινᾷν ἃτῈ 
ΒίΓΟΏΚΘΓ (Θγτ5 (ἤδη οἶδα, ὅζα., 'ἰπ ΨὨΏΙσἢ (ἴθ Γο παν ὃὉ6 
(48 ΒοΠ16 840.) 8ῃ 8 [810 10 1ηἰΔἐ]οη Ἰηΐο (Π6 ΗδΘᾶ- 
16 τηγϑβίοειθβ. ΤΠ ἐλέγα, καὶ περισσεύειν καὶ ὑστε- 
ρεῖσθαι 15 ΒΥΠΟΠΥΠΊΟυ8 ΜΠ) (Π6 ἤγϑι. Ηδίηγ. {π1η 5 
{παΐ ταπεινοῦσθαι τοαυϊτοα ὑψοῦσθαι. Βυΐ 1}}8 δῃά 
80116 ΟἾΠΟΓ ΟΥΙΓΟοἾ818 ΟἹ (ἢ6 ραββᾶρα 8.6 ΨΘΓῪ ἰ88[6- 
1688 ; 81η06 (ἢ6 Αροκβι]α αϊοίαιαά {Π18 ἥγοπι ἐἠδ ᾧξανέ 
δηά “ἃ ποί πο ηα ἃ ρΙ6ς6 οὗ ἤηθ νυϊτησ. [1 ἰ5 ποῖ 
ὨΘΟΘΒΒΑΓΥ [0 ῥΓθ88 πη οἢ οὐ [Π6 περισσεύειν Δηἀ (ἢ 

4υα]δοιπαυὰθ βδυηΐ, οοηίεηίῃ9. [1Ὀαη. Ερ. 8379. βουλόμενος δὲ 
μαθεῖν, ἐν οἷς ὧν τυγχάνω. Αττίαη Εμὶεῖ. 1, 44. εἰ θέλει με ἐν 
τοιούτοις εἶναι, ἐν οἷς εἶμι. ἴβοει. δὰ ῬΠρρ. οἱ μὲν πυνθάνονται 
περὶ αὑτῶν, ἐν οἷς εἰσι. 



ῬΗΙΠΙΡΡΙΑΝΒ, ΟΗΑΡ ἵν. 78 

χορτίδεσθαι. διυβῆσα 1 ἰο βὰν {πὶ [πὸ Αροϑί6 υδοάὰ 
δυιηάδησοθ, τ ἤθη ἢ6 λαΐ 1ἴ, 80 88 ποῦ ἴο ἃῦιι86 ἰξ ἴο 
ἴαχατν, Ὀυ6 ἴο ρῥγϑϑογνα {ἢ 6 80 ΓΡΙ 8 ἴογ αςγα 66 68- 
βἰγ, δηά ρδγί!Υ ἰο Ὀδϑίονν ἴ 1ῃ ΘΠ ἰο {Π|6 Ροογ. 
ἼῊ6 πεινᾷν 18. ἃ ΒίΓΟηρ' ἰδγπὶ; Ὀυΐ, ἔτοπιὶ Ὠϊηἰ8 86δί- 
ἰογϑὰ ἴῃ [ῃ6 ΕΡΊ5:168, {ῃ 6 Γ6 18 Γβάβοῃ 10 {πη 1{ 16 γ- 
ΑΙ ΔρΡ 016. ὙΠ (ἢ18 ρἢΓΑΒΘΟΙΟΡῪ 1 ψου]ὰ σοπ,- 
Ρᾶγθ ᾽ορ. 1,Δογί. 1, 68. ᾿Ε γα ἐπίσταμαι ἀδικεῖσθαι. 

ΤἼδ ἐν παντὶ δη(ἰ ἐν πᾶσι ἅτ Θχρίδιηθα, ὈὉγ Τῆθο- 
ΡὮγ]., ἐν παντὶ τῷ μίκρω χρόνῳ, καὶ ἐν παντὶ πράγματι, 
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς παρεμίπτουσι πεῖραν ἔλαβον. 1 ποιά 
σοΙΏρΑΓα Μαχ. Τυγ, Ὁ. 81, 6, 11, 110., ψἤογα {Π6γ6 
18 ἃ 8: π}}} Ὁ Ρ]Θοηδβπι, ὩΔΊ ΟΙΥῪ πανταχοῦ καὶ ἐν ἅπαντι. 

18. πάντα ἰσχύω ἐν τῷ ἐνδυναμοῦντί μὲ Χριστῷ. 
Ἴδα Αροβίῖα θα βῆονθ ἦοισ ἢ6 δά δί(ίαίϊπθα {ἢ 18 
ρον Γ, πδιηοἷγ, Ὁ {Π6 βίγθηρίῃ ᾿πρᾶτίοα Ὀγ ΟΠ γβί. 
ον ἐν Χριστῷ ἀο068 ποΐ ΠΊΘΓΕΙΥ 5:0, “ Ὀγ (ἢ6 ι.86 
οὔ {{ΠΠ ἀοοίγίηα οὗ (ἢ γὶβϑύ (48 ᾿ζοβϑητ. δχρίδιηβ), θυΐ 
σΠΙΘΗΥ ἀθηοῖθβ (ἢ6 ἀϊγοοὶ δβϑἰϑίδηςβθ οἵ (γιϑὶ δηά 
ἢ15 ΗοΙΪγ ϑρίγιξ. ὍΠ18 πη Ὀ6 Δρρ 64, τιυΐαι!8 τὴι- 
[Δ} 18, ἴο ἰῃ6 ς486 οἵ (Δ{π{}}} ΟΠ ΡΙβι 188 ἴῃ ΘΝ ΘΓΥ δρ6. 

14. πλὴν καλώς---θλίψει. [{ 18. ψ6}} οὐβεογνϑά, ὈὉγ 
Ηδεἰητγιςἢ5, (παι (Π6 ΑΡροβι]6 δά ἀ8 (ἢ!|8, ἰθβὲ ἢ6 βου! 
θὲ {δουρῇς, Ὀγ 106 ργδσραϊηρ νοῦ. 11---18., ἰο ἀ6- 
Ρτθοϊαία [Π6 οἰ, οὐ [η6 Ἰηϊοηςοη8 οὗ [ἢ6 ἀοἤΟΓΒ. 
Πλὴν, λοισευον. Σύὐγκοινωνήσαντές μου τῇ θλίψει, 1. 6. 
ΠΟΥ ΑΙ ν, “6 ΡαΓία ΚΙ ηρ ἴῃ ΠΥ αἰ δίγΓ685 ;᾿ 88 Αρος.], 
9. συγκοινωνοὺς ἐν τῇ θλίψει. ΒΒ [( τηυδὲ Ππηροτί ἴο 
ἔδϑὶ ϑιιοἢ ἃ βυπρϑίῃΥ ἴῃ ἴἢ6 ἀἰ5ΈΓ658 οὗὁἨ δῃοίῃογ ἃ8 
Ρτοιηρίβ ὁη6 ἴο γείονα ἢϊπὶ. 
Τῇ δυηΐίαχ οὗ {Π|ὸ ραγιςοῖρὶα τ συγκοινὼν, 5. ἃ 

σοπηπηοη Οτοϑοίϑιῃ. δδ6 Μδίῃ. αἷ. στ. δῃὰ γίρογ. 1ὰ. 
16. οἴδατε---- Μακεδονίας. δα ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγέ- 

λιου 8 Ρυΐ ρορωίαγἑἑον ἴον ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου εὐαγ- 
γελίϑεσθαι ; ἃ5 ἴῃ 2 (οτ. 2, 122. “Ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μα- 
κεδονίας, “ΠΏ, ΔἴτοΓ πανίηρ ου Πἀ6α τηδὴγν συ γοἢ 65 
ἴῃ Μαοοάοηϊΐα, 1 Ἰοῦς 1ἰ. δ᾽6α Ασςίβ 17, 14 ὃς 15. 

15. οὐδεμία μοι ἐκκλησία ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως 
καὶ λήψεως. Τ6 ΔΡοϑβί[6 15 ῃοἱ σοηΐοηϊ ψιἢ βαυηρ,. 
ἐκοιν., οοπιπεἰςαἐοα, Ὀιῖ αἀε5. {{|ὸ δίγοηρ ρῇγαβα εἰς 
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λόγον δόσεως καὶ λήψεως, ψῃίοῆ, 1 [πίη κ, τ ρογί8 ἃ 
τηυτυαὶ δῃα ΓορΌΪΑΓ τγαεϊρτοοδίίοῃ οὗ »ἹΕΒ δῃηὰ τε- 
σοἰρίβ, ἴη ψ ῃϊοἢ, [Π6 Οοπητηθηίδίογβ ἤανα 866 ῃ, ἴπ6Γ6 
18 Δῃ Δ] 8] 0η ἴο {πΠ6 γαέΐο ασοορίογμπι θὲ ἀαέογεπι 
διιοηρ ἰῃ6 Βοιηδη8 (866 δοοῖοὶ. [,6Χχ.}, ογ θυ]: 
ϑΟσΕρΡίΐ Θχρθηϑὶ. δοῃορίίρθη σοπΊραγο8 ἃ 3810} 
Ρἤγαβα δηηοηρ (6 ΗθΌΓγαν ππογομδηίβ, Ὸ ὙΊ Ὁ» 
ἸΩ.. ϑοηθ τϑῆηα ἴοο τῇς οὐ {Π6 δόσεως ἂπά 
λήψεως, 85 1 (ἢ6 δοσ. Ψ6ΙΓΘ 4180 Δρρ]ςΔ0]6 ἰο Ῥϑδυὶϊ, 
Βίησα ἰὑ 15 8814, “1 να βοηα υὑηΐο γοῦὺ ΟἿΓ 5ριγιίυδὶ 
(πίηρϑ, 15 1 ἃ στοὰς {πίηρ ἢ 6 ΓΟὰΡ γουγΓ σϑγηδὶ 
{πτηρ8 Ὁ Βιυΐ {ἢ18 βθϑίηβ ἢδιϑῆ. [0 βῃοιν ἃ γαῖ ογ 
ΔΡΡΘαΓγ (Παΐ ψνἢδὶ 15 ΟΠ] 1ρ]16α ὃν {πΠ6 δοσ. δῃηά 
ληψ. 18, [δι {Π6ΓῸ οχίϑίθα οἡ γϑοογά, 48 1ζ ΨΟΓΘ, δὴ 
δοςουηΐ οηϊογρα ἰηἴο (6 θοοΚ οὗ Οοάἄ, ψῃο ν]}}, δὲ 
8016 {Ὁ{γτ6 ἀδγ, σου πογαίθ ἴἢ6 σίνογ. ῬΤΠα οχ- 
ῬΓΘΒΒΙΟῊ ΤῊΔΥῪ 480, ἃ8 (σοὶ 8 βϑυρροβδίβ, 06 τηθϑηϊ 85 
ἃ ἐϊπιϊέαξίοπ οἵ ἰἢ6 ρινίηρ ; 4. ἀ. “πο οσἤυτοῦ 5ὺρ- 
ΡΙΘα τηὴ6 ντ ἢ δὴν {Πηρ σοηβ᾽ ἀογαῦϊα που ρἢ ἴο θ6 
εηἰεογοα ἄοψῃ [ηἴ0 8η δοσοιηΐ ὈΟΟΚ ; 1 δὴγ {πὴρ ΨγὙ88 
ρίνοη, 1 48 ἢοΐ ψογίἢ ἠομηρ᾽ οὐ Ρυϊεηρ ἀονη." 

16. ἐν Θεσσαλονίκη, ἴον εἰς Θ., “ δἱ ΤἼὮ 6658] ΠΟ." 
Καὶ ἅπαξ καὶ δὶς. ΤὮο (οιηπηδηΐαίοτῦβ ἰδ Κα {ἢ15 (ὁ 
βίη ϑωρίεδ, ργοέέῳ 7γοχμοπίζῳ ; 8ἃ8 ἴῃ 1 ΤΉ 655. Φ, 
18. Νεοῆ. 18, Φ0. 1 Μᾶςς. 8, 80. δ8ο (6 [,Δ{1π 
δοηιοῖ αἶηιο ἐέεγα. Δυὰ Υε(8. οἰϊ68 Ηδγοά. 9, 19]. 
καὶ δὶς καὶ τρὶς ἀνοίξαντι" ὃς δ, 48. ““Ὑεἰ 1 οδηποὶ 
(Π1ηἰκ (δὲ [ἢ6 Αροβέ16 πηθϑηϑ8 (ἢ 6 ρῆγαβα ἴο Ὀ6 ἰδκϑῆ 
10 ΔΩΥ οἴδοῦ (ἤδη 118 ἤέογαϊ 8656 ; Ἐ [Ὁγ, 48 Ποάάσ. 
ΟΌΒΘΓν 68, ἴἴ ΡΡΘΔΓΒ ὈὉγ 1 ΤΠ688. 2,9. 2 Τἢ688. 8, 7--- 
9. [Πα 1 88 ῃοῦ (ο (6 ἐδογαζιέψ οἵ {Π6 1 ΠΔὈϊ Δ η(8 
οὗ τῃαὶ οἰγ, Ὀυΐ οἰοῆγ το (η6 ἰαθουν οὗἁ ἢ18 ονῇ 
βδηάβ παῖ ἴδυ}! ονεϑὰ [18 βυδβίδίθβησς ἀυγιηρ ἢ 5 
δΔροᾶδ διηοηρ [ἢ 6η1.᾿ 

ἘΠ1 γννουϊά οσοηρατα Ῥἢϊοδίνγ. . Αρ. 8, 12. οὐχ ἅπαξ ἀλλὰ καὶ 
πάλιν. Ῥοΐγῶῃυ. 8, 14, 1. ἔδωκεν αὑτῷ πολλὰ πρόβατα καὶ ἀνδρά- 
ποδα δὶς που καὶ τρὶς ἀγαγεῖν. ὨϊοηγΒ. Ηα]. 695, 4]. δηλῶσαι τὴν 
ἐν ἐφορᾷ τῆς Θεοῦ, οὐχ ἅπαξ καὶ δὶς, ΝΏΕΙΕ ΒΩ ΌΕΓΡ τεηάεζο, 
““Ἰάφυδ δβειιεὶ δίααο ἰΐθγυτη." Βυῖ (Πα 186 περ] εοῖηρ ἴΠ6 ἠοραῖϊνε, 
ὙΠ ὨΙΟΠ ἰδ ὨΕΟΓΟ ὨΘΟΟΘΘΒΑΓΥ, δἴησα ἰΐ 16 ἃ ᾿ἰτοίε5 ὉΓ δαρὶσκίε. 
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17. οὐχ ὅτι ἐπιϑδητώ τὸ δόμα. Οὐχ ὅτι ΑΙ͂ψΨΑΥ5 ΤδΓ- 
Γ68 ψ ἢ 10 λέγω, ΘἸΓΠ6Γ ΘΧρσγοββοὰ οὐ υπάοχβίοοά, 
4. ἃ. “1 8840 ῃοΐ [18 θασδιι88 1 866 κ δῆϊδ, ᾿ 18} [ῸΓ 
(Αςίβ 18, 7.) δὴγ ριῆ." ᾿Αλλ’ ἐπιδητώ---μών. “ΙΝ δ 

18 ἀο]ἸσδίοΥ δηα βοιηθν δῦ ΟὈΒΟΌΓΕΙΥ ΘΧΡΓΟΒΒΟΑ, 
ΤΠΗΘ 8686 18 (88 ἰΠ6 Ὀ68ι (οπμμηδηίαίοῦβ ἃγΘ ἀργθα6α), 
ἐς 1 δ6] ρίδαβυγε ἰη ἢ ρνΠἶ, ποῖ 80 πὰς ΟἿ ΠΥ ΟΥ̓ ἢ 
δϑασοιηΐ 88 γοῦΓβ, ΠΟ ΒΙ: ἀογηρ (ἢ6 τυ (Παὶ Ψ1]} τὸ- 
ἀουμπά ἴτοπι 1 1η τῃ6 ργϑῖ8δα οἵ τπηβῃ, δπὰ (ἢ8 σϑοοι- 
ἀβρμς οἵ σοα.᾽᾽ Εἷς λόγον ὑμῶν, ““ἴο γοιιν δοσομηῖ.᾽ 
ἢ8 18 8814 1ὴ δοοοπηπιοάδίίοη ἰο (Π6 ΤῃθίδρἢΟΥ 

Δαορίεα 1ι80 Ὀοΐοτγο. 
18. ἀπέχω δὲ πάντα. ϑοίηα (πη Θπίδίογβ, 88 

Ζδης, ατοί., δοῇϊουβ., δὰ Ηρθιηγοἢβ, ἰακα (ἢ 8 ἴο 
ἀδηοίθ τΠδὲ ἢ6 Ὠδα γϑοοῖνϑά 86 ψῇο]6 8ιπὶ τοι θὰ 
Ὀγ Ἐρδργοάϊιιιβ : 80 {πὲ 10 Μ1Π 6 ἃ Κιπᾶ οἵ γϑοοὶρέ 
ΟΓ δοκηον]εαριηθηῖ. Βυϊΐϊ {ἢ 8 βϑοῃὴβ ἢοΐ ἃ [{{{|6 
ἔσιὰ ; δῃᾶ νοῦν γταγοῖψ ἀο68 δ. Ραυ], ᾿η ἢ158 ΕἸΡΊ81169, 
δανογί ἰο δϑομέαν' ΔΠΑῖτθ. 1866 ὯῸ τϑᾶβοῃ (0 ἀδβογί 
[6 1ηἰογρτγαίδιοη οὗ [86 δης θη ΐ8, Δηα πηοϑὲ ΠΟΘ ΓΏ8, 
ψἢ0 τοραγὰ ἀπέχω δϑρυΐ ἴον ἔχω," {Ποιρ}} ἃ βίγοῦσοΣ 
ἴθγια ; 4. ἃ, 88 Βοβθηι). δχρίδίηβ, “1 ἢδνβ δβνϑῦν 
1Πηρ ; ΨηδΓΙ ἤανα τοοοϊνεα 18 βυ ποϊθηί Ὁ τὸ; [1 
ἀδβίτθ Ὧ0 τηογα.᾿ ΤὨ18 8686, ἢ6 Τρ ΠΥ οὔβογνθϑ, 
8 τοαυϊγοά ὈΥ̓͂ 6 Ψψογὰς ξΠ]ονηρ᾽ περισσεύω δῃὰ 
πεπλήρωμαι, ἸΟΙΙΏΒ5 δοσιπ)αϊίαίοα ὈΥ 16 ΑΡροϑί[6 ἴο 
βῆον ταδί Ὧ6 4068 ποῖ, Ὀγ {118 ρσίνίηρ; οὗ ΤΠ Δ}1Κ8, δἴτα 
δῖ ἀγα] ηρ ΤΏΟΓΟ ἔγοτι {Π 6 πῃ. 

18. καὶ περισσεύω πεπλήρωμαι, 1.6. Βι0]γ, “41 ἢανθ 
ΘηΟυΡἢ πὰ ἴο βρᾶγθ, δῃηὰ ψδηΐ ΠΟ τῇοσγθ." Αἱ τὰ 
παρ᾽ ὑμῶν βυθαυὰ δόματα. Οη ἰδῆ ὀσμὴ εὐωδίας 
866 [ἢ6 ποία οἡ Ερῆῇ. ὅ, Φ. Απά οῃ θυσίαν δεκτὴν, 
εὐάρεστον τ. Θ, 866 ἴΠ6 ηοΐθ οἡ Βοιῃ, 12,1. 

19. ὁ δὲ Θεὺ----Ἰησοῦ. ΤῊ ΕὐΐυΓθ 18 ἤδγα ἰβουρῆς 
ἴο θ6 υβεὰ ἴον [6 Ορίδεϊνε. Ῥογθαρ8 Ῥοΐ 86η868 
ΤΏΔΥ 6 σοῃ)]οϊπθά. ΒΥ πᾶσαν χρείαν 18 τηθδηΐ 8]} 

αὶ ΟΥ̓ οι Ὑ οἴ. οἰί68 ἜἘχβτηρ]68 ; 85 Αὐγίδῃ Ερίοϊ, 8, 94. τὸ γὰρ 
εὑδαιμονοῦν ἀπέχειν δεῖ πάντα, ἃ θέλῃ, πεπληρωμένῳ τινι ἐοικέναι. 
80 Ρῃϊοτω. 15. αἰώνιον αὑτὸν ἀπέχῃς. 
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{Ποῖ Ὠροθβϑιίυ, βρίγιθαὶ δηὰ ἰθρογαὶ. ΟΥ̓ {18 
Ρἤγαβϑα ἢ εἰ8. δα ἀιισθϑ ΤΠΏΔΩΥ ΘΧΔΙΠΊΡΪ6Β; 848 Τπυσγά. 
1, 70. ἦν δ᾽ ἄρα που καὶ πείρᾳ σφαλώσιν, ἀντελπίσαντες 
ἄλλα, ἐπλήρωσαν τὴν χρείαν" δηαὰ Βογδομοίῃ. οἱ. 16, 2. 
δη4 Ηἰἴδτγοβ. δίσαΐς αἸο!γ Ποιηΐηϊ, συδηῆο Ὀ08 νοὶ 
Ἀ81η0}8 6}..8 πιογίιι18 6ϑὲ : Ποὺ ᾿πηρί θοαὶ {01 ἀοἰδςίαπι 
(απ. Ἐν δόξῃ ΓηΔΥ 6 [Δ Κθὴ δἰ Π 6. τ πληρασει, 
ΟΥ ψ| ἢ δόξαν. ὅ66 Ηεἰητγς 8. 

19. κατὰ τὸν πλοῦτον, ““ Δοσογάϊηρ᾽ (ο {Π6 ἀριιηάδης 
ρον γ πὰ οιπηἱροίθησα ψθΘΓΘΌΥ, 88 1, ογὰ οὗ ἤθανθη 
Δηα οαγίῃ, ἢ6 οδῃ υδβίον ψἢδί ἢ6 ν}}}." ᾿Εν Χριστῷ 
Ἰ. Ἰλοβθημ). οχρίδίηβ, }ρὲ}ν Οἠγιδέμηι ζόδιεπι, αὖ ἀο- 
ὨΟΙΓΠ1 ΟΠΊΠ ἢ 1Π| Βρ᾽ 1 8}11π|, 118 οἱ νι ζε5 ερίθγηδβο ἀδ- 
τογθπὶ οἱ ἀἰβρεηβδίογθιῃ." 

41, ἀδελφοὶ. Ρίδισο {πίη Κ8 ἰΠδΐ ἔγομῃ (ἢ158 ἀΙἸ8.[1η6- 
ἰἰοη 11 15 ΠΙσἬΪΥ ῥοῦ 6 {Π6 πιϊηἸβέθι8 δῖ οι 6 Γ8 
οδ]]6 ἃ Ὀγ {Π6 ἢδηϊα οὗ διέλγθη. 

22, μάλιστα δὲ οἱ ἐκ τῆς Καίσαρος οἰκίας. ϑοπια 
{Π1ηἰκ (ῃδι ὈΥ τῆ οἱ ἐκ τῆς Κα. οἰκίας ἅΓ6 πηρδηΐ γεΐα- 
ἐΐοηδ οἵ (βαγ. (ὅδὲ Βαρμε!.) Βυῖ οἴποτβ, υἱὶ 
ποτα ΓΟ ΑὈΙΠν, ϑυρροβα Ομ βατ 8 ἀοηιεδέϊος δϑὰ 
86 Γ8, ΘΒρΡΘΟΙΑΠΪν [το ἀ- ρθη. δα Ψοβαρῇ. Αηΐ. 
17, δ, 8. (εἰϊοά ὈΥ ΚιοΌ8) δπᾶα ἃ ρϑββᾶρὲ οὗ Ῥῃ]Πο 
οἰἰδἃ Ὀγ [οοϑηθγ. Τῇ6 ἀοπιμδ (ιδδανὶς οἴϊοη ΟσΟΙΓἕ 
ἴῃ. 186 1η5οΓρΡΙοη8, δηα (ἰ6 οἰκία Καίσαρος ἰῃ [ἢ 
ατοοῖκ Ηἰ:βιογίδηβ, 885 Π 1ο (488. 

ἘΝῺῸ ΟΕ ΥνΟο!,. ΥἹΙ]. 

). Β. Νῖοδοῖν, 95, βαηἰδιαθηξ δἐγεοῖ, 











᾿ 

Κα Ν ἐς Ν᾿ 

; κυ σοσος τ Ὑ 3. Ὁ} 

ΠΑ ὅπ οἵ ἢνθ οϑπΐβ 8. ἅδν 18. ἰὐἰσαεθὰς 
ὉΨΣ τοίβιπίηρ ἰ Ὀθγομᾶ [89 ϑοθοῖθασι 
ἐἶτηθ. ἀν 

ἘΊΘΑΒ5Θ6 ΥΘύΤ ῬΓΟΙΏΡΟΨΓ. 



κὰν να, “ὁ ὧἱ ΄΄ τὸ, 
ψοσος ν- ν - " ΥΥ ε ». 

-"κν μέψε' υ- "“Ὕ " ἀντι 
Φ . 4 

46 σ΄ - εἶ ΣΝ 4 “ο, 
ν .-» ΝΣ - . ΡῸ ᾿ς ἕῳ ὦ ἂν. 

ὦ γὰ ν᾿ ὦ τ ὙΥ  ἀΣὲ 
ΡΥ Κς ὦ ἀρ, «Ὁ ὁ φιῷῳ ,““ὖ », οὖ ὦ 

δ΄ μα Ψῃ δ. ...λ...9Ὁ» 
᾿. ..φ0 6 “4 σο ὁ. « Ὁ ραΟ  ΕΥΣ ον, δν ΜΝ » 

Ψ ν ΨΚ ν ἽΣ ΞΕ 
. ᾿ ΄ ΜΈΣ ΨΚ.ΦΨΥΣ οι παι ν». ν 

ΡΣ ΕΣ Σ ᾽ “τ Ὁ6 »-.ὃ .9 Φ 
δι 6. ιν. τ ,΄ -ς ἀρ Ὁ ἂν" 

Φν ἐὺ. ὦ ὦ « --“-..Ἀ ἃ ὁ ;5 τὖψ- 
- δ Ὁ .ὁ. πο ον 4.2 "». -- 

»"“ ἀν» ἊΨ ΟΎΎΨΥ, ἰ.Ψ δ οῦοσἔἐρο 5 ᾿ 
Μ ὦ [ «“.- ᾿ ὙΧΤΥΥΣ.: 

) γφὰ “ψο» ΝΑ ΜΡ 
. 4’ ὁ- ὦ ΓΝ ᾿ " ᾶ' » ο«“., ΒΒΝΝ, 

ν γδυν κου απ οι: ., . ΟΣ ΣΧ ΦΧ, φω: ὡς ι.ο “᾿». ὅπ Ὁ 

2... ὁ ἀ ΨψΨΓΥΥΥ ᾿ " μον 
ΑΕ; -." 4.2" - - “- 

““.».} ., “Ὁ... 4... . ΣΑΣ, ».ο06ὁ. ἐν 
᾿ ͵ ».ὁ.», ὁ 40 9 τΦι 9 .“κ“΄ ΓΟ ὩΣ 

ΡΥ ΨΥΕΥΥΣ ἘΣ ΣῚ -»Ὕν 4.0. 
. παν ον Ἢ Ὁ ΕΙΣ ΡῈ ᾿ 

γ Το » ἀὉΦ ͵ " »-ι Ν 
Ϊ' ω.» ΓΤ ΣΧ. ὦ»... »“ 

ΝΞ ὥ κ᾿ ΝΟ ῃ Ω "6 ΠΊΣΩ, 
. ΨΚ ΎΎΥΎΣΥΣ, απ Ὸ Ὶ "ὦ ᾿ “ὦ “α Φ. 

6.8 “ι ὃ Ἂν δ.» ϑιωνθ ᾿᾿ 
“ Ψ 4... δα, “ω ἜΣ Σ, ἐν ἐὰν, 3.» ν᾿. 

»-Ξ  σ, ᾿ ο᾽ «ὦ ὁ . ΟΣ 'Ϊ"» ὦ" “Ὁ 
πο. - “δ. Φ - ὡ ὦ ὁ “6 ψμ- 

ὦ σον" Ἢ " ὝΨἜΨΓΨΊΆΙΣ. ἊΝ ὁ ." 
ἼΣο “ 4 ἃ ὦ ςο... . » ων ΨΨΕΞΈΕ, ’ 

Φ 4 , »- ΤΥ 
- .Φ τ.γ. “Ἃ" ΤΣ ΕΣ «Ὧν 

ιν ἃ, εν Ὑ ΕΥ ΓΟ ᾿ 
ΣΈ ΤΑΥΣ: “ιᾳιι“» 1}... ΓΕ: ᾿ 

ὃ “ὁ ΨΥ ον δα ΝΟ 
. ον ΓΚ ΟΣ ὁ 

“ὦ ὁ ὦ - “- ἜΣΧΕΣ; 5 
ἂν ΩΣ αὐ δω ἃς, βυϑονα ὦ κο. 

"ὦ -.- » ΤΥ ἜΣ: 
ὧν τ τϑὶν ΨΥ ΣΧ, 

. 

τω τ Σιν υυ, δι, ῥα... δον σι». ψδαὶ ἐδ. σ΄.φΥαν 

ἢ. ὧν, ΧΙ ΣΣ . ΓΕΣΣῚ ᾿ ᾿ 4 
Ψ 6 Ῥ εὖ “ΑΚ «0 -- Φυὺ ὺὃὕ 4 

ΕΣ ΣΧ ΧΙ ὦ 00 ΨΥ ΕΣ Σ ΩΣ νὰ 
᾽ ..Φ ΠΧ ὁ4-. “4 -" » “ὦ ὧζν. 

" ἂω -. .»ν. - ΡῈ ἿΣ 
- ΓΕ ΣΌΣ ΣΕ δὺ - ΞΕ Σ- 

ΨΓΆ; ΝΑ, ΨΨΨΨΆΓ.ΆΥΣ ἘΣΩΣ 
ἥν «Φ. “«-.»»»»ἹὉὸρ. κε... ,) ἘΤ ΘΘ ΨΥ 

ἴα, αν ΨΥ" , »““ο,᾿τ,ῳὦ Φ «0.» 
ἘᾳὌΣΓΎΓΣ δι “ δῳ ἂν. δε 

Ὁ φῶ ,»νυὴὰν 199 205 ΜΓ Σ δου δ, ὦν ἡ 
᾿Ξ - 4... "ἂν, ΨΥ Φ ' ,»"Ἅ 

ρα ὧν ὡ ὅν, .«ὦὁ»ὁ 4... Ὁ 6 “-ὦ- 
ΟΣ ὐλ τὴν σ ΩΣ 4, ᾽ν ΦΦ,.,5 » 

γ "᾿ εν ὑῳ Ξνο ΚΣ . - . ἄν». ν -ὐν Ὁ. 4... ὁ ὦ ΡΤ 

με ψὰ σάνε σαν ἃ πισ ἀ υ - .«.Φ “- ψΨ" ΓΣ ω ΨΊΎΨΨΦΨῃῳ ΩΝ "4 

ϑ  ΨΕΨΟΣΣ, ΝΆ ΕΣ ων 
᾿ δι Β ὦ ΓΟ δὲ 

ἢ ΥΣ ΝΜ ΕΕΥΣΣ  “. μυ σΘ ΡΟ .-“ ΤΣ νὰν ὡὧὡ δ΄ “4... 

᾽ς σον τ Ψ ἐδ ΚΣ ; τῶν τα φοα ον τον [9 -.42}9 φ. τότ“ 

μα ΟΡ ΟΣ χ , δ'ονοό. δ Ὑῷ “γ» ....» “.«δω..» ΝΠ ω» 

Α ᾿ ΟΡ . ͵ ΓΙ ᾽ν ν«...“..5 χ ΚΣ ΣΝ ὩΝὟ “νυ νὴ 

ν ν 9 ποσο ν΄ συνανυ Ὁ ων τ τ τσ το τλος. ΩΝ ἡ ῥν “ὦ. Ὁ. «Δ... 

ψ.ν ΟΡ σο β. ῃᾳ.  ΦΡῪΨΕ σα εο- ΓΥ  ΎΌ.ΌΣ .--- «Φ. τῷ “ « 4... ΓΝ τὰ; 

- ΜῊΝ "ὦ ἝΞ ΣΎΝ ὡ ἂν. δ᾽ . ὍΝ ΩΝ κυ νον , 4 -.-8 ΨΥ. 

ἢν») .. ππ γΠ ΠΕΣ ΞΉΎ ΣΕ Σ ΟΣ ν΄“. ἡ “6 “»““..΄ .-.. «ὦ ΝΡ ΝΟ δυ 

“ἕω Φ' Ὁ. ΨΨ: 8... ΕΣ ΚΤΩΕΣ “ἃ “»2 μι Ἐἔοον μαιν ΦΟΥ Χ, ᾿ Α , : 

 ὡ»" ἔνα ᾿ ΣΧ Υ Ῥων ΓῈΡ “- Ν »ὦ 9 Ἄν ἊΝ -- ΜὩΜΦἜ ΨΨ, πα : ψο-, 4... ὁ ὁ 

κα μον Ὑ«ᾳ{{ῳν 4’ σεν ΣῪ οι Ν ΨΨ Ὁ ἀν ΟΝ τα τὰ δξἕἶςΟρ, . ᾧ. τῷ -ἶ 

δ) ἃ ὁ ὦ  .»- ΤΌ δὰ ὁ δ. ω “ε.» τ᾽. ᾿ ψ» Ὁ γο δ σοι ἐξ ἐν» ΜΨΙΥ ὝΕΣ ΩΣ, ὡς. ὃν τς 

ΒΡΎΨΦΨΨΗΝΣ .....» .4 μΨ. ΒΨ ΨΙΡΨ ἫΝ σου. ΣΟ ΧΧ Δ ΣΝ ψ - ΕΣ Μ :-».«4ὦ 
ων ΝΣ 

ν- ΡΥΡ . 5“... 4 Ρ 4... . - ον [ὦ-- 4 ἂὍ- 0 2. 4.5.9.“ Ὶ . ᾿ ..-... ν 

᾿ : “ὁ ω . αὖᾳ.--.Ἅ. ΨΥ γα Ψ αΝ αν μἷν ᾧ»- σι ν ΠΥ Τ᾿ “τ αν ἷ .«(ὁ νῃᾳ Ὑ ΝΡ δ «ὦ “5... “-.4Φ... 

. τ ϑνα « ἐν». δέω» δὲ γὐΘηρ. - ἜΣ ἝΞ ΞἜΕΣου 4 ᾿ ὦ οε.-- "- - “ἂν ΩΝ ἄΨῃ.ᾳΝα σὺ ΤῊ ΣΥΝ ΟΣ, - ; ες, ς 

φῳω ὦ“ ἂν Ὡς ΌΨΨΙ ΚΣ Σ᾽ εν. Φ.“5 Ν 4". «ἃ 4 »-:Ἅ» Γ ΓΨν. »»Ὁ »ἢ κὼ " »"- ἐᾷ ἐφ ὁ. π- 

Ἀ Ψ Ψυ  ΦΦΝ 
. ππτπὸ π“ιρονρορ 9 ἜΣ ΟΣ ἁ. -- “ ἀν Φ οὖ γον τὦὦ- " » - «ὁ «ψὺ 4 Ἔ) - νον 

ὁ «--. ΣΦ ΕΣ , ΓΕ ΩΣΣ νς  ν . “25. ΝΥ  ΕΥΥΥ ΤΥ -“« »- - ἌΡΙΣ 3). .Ἀ....5.ν “ὦ 

ΝᾺ »ὦ Φ' ὦ ἁ.ς 4. δνεο - ὥπῳ ῃ ὁ. ..ὁ Α. ιν Σὶ ΟΣ 
- ,““ν.α»". . - ῳ.. '- φ΄. 5 

Δ ιν πα εὐ ψον ΡΥ τ ον »»ἀὁδι  Ψ 
ΓΤ. ὡκτ» ο..-- «Ὁ 

ΡΥ ΤΥ πὰ 
᾿ψωσνωον ΓΖ) “Ὁ. ὁ ἜΣ Σ δ 

ΦωΦὉ τ Ὡσ ον 

ΜᾺ ,“ -- 
. . ἂν» Ρ “9. σα γγρ ἄν ῷ ὁ. . ον 

- «ὦ ΝΠ ΈΈΣΟΣΣΣ 

ΓΤ Σ -. ἡ Φ' ΩΣ δ “ “5.46. ---««(ὦὐὴς ΡΟ 

ἜΣ "ν, 

.- .ΨΨῚ “᾿ὐ-- ᾿ Ψ- Π . ΜΟΥ ΝΣ αὶ Ν “ 

ἁ. -- »..“.οὁ ὁ ΠΣ 

σον Ψ Ὺ Ψ πα υδ,οξς νων {-.» ὄ«᾽ ΓΝ ΕΣ ψ- ὁ “ΟΡ 

- ..- “2 “9... δι. 

» ὦ ο-ὁ “ΨΞΣ: - δή Ὕ" “Ψ σι “60 αὐ ς ΓΕ 
ὩΥ ιαισῳ, ᾿ 

ΨΚ ἘΞ Σύ 
“ ἭΨὌΟ Σ δου ὐδ» δ. 

ΜΝ ΣῊΝ δ μα 4...» 
Ὁ τς Φ “Ὁ... » 9. «“..«ὁ 

αὐ», Ων αι .» ψ» ςὡ σι’’,ω.ό - .»..}Δ. δ στ »".-" 
δι» “τ 9" ὁ ρὐεο» ὧς 

ρον ψψοσνοἋ ΟΣ ων ιν 4 ον να φῶν .«. ἾὩΣ-  “ω}- ᾿ τ πγο 
“Ὁ μρ- ΓΎΨΥΣ 

- "“Ὅ»-: 1. ") κει“ ὐὐστ ' 

.0 .. .-«.6 
- ἀδε “ωὐά δ, ὦ ὦ τ΄ μα» --ἂλ “Ὁ ᾿ν" 4 "Ὁ" “ » “» “ἘνΜΟ γ.» ὦ “ὁ ᾿-» . 

. ι πὰ ἴαον.αι Ν ..ὁὅ »΄“ὐψ νρς φφψῳ» φφοιον ΡΈ- “να. ἜΝ ΓοΥ ΠΕ 
δ ο ν» να γε Ψ' ο. Ὁ «ὧν ὦ ὦ 

Ὁ σ“-. Ὁ ᾿ . “ἰνῶν ο Φ΄σφυσ φοο το πάν ως, ναὶ “των σὰν ὦ Ὁ λόταψο χα ἀριροτς τ ἐξ ο σχ 

“-« ἂν «ὁ «ἀνα ως σὺ ΡΥ ον αν  ὐπν ὦ ὧν .-““«“ἰι - “ όσα ΨΨΨΡΥΧΧ κα. “. ψ ὦδν ὁ Σ,»..»ὕὅ ον ον...». 

““ . σον ψ- 4) πε τ τον Ὰ. .»» αν ΡΦΨΦΥΡ ΨΟΟΥΡΙ ὥς σ΄ τρὶ ιν Σξι ολα, 4 «.».»}:..ὦὁ "δι πνῷ ὃ ὃ... “᾿ς, το να 

-“ὙΨὌΨΥΧΧΥ φσο  ὩῶνὉ "ὦν ᾳ0ΨΨψΨ0ΨΎῪ αι δ ς "αν ὦ τ ᾿ - .) . λ.4 " ἃ 45}. ΨΨΥΥ, ᾧῷ δ᾽ «ὅ «ὁ ΓΕ ΓΨΦΨΓΈΣΣ, 4 “ὦ. “« ». 

-οο στ ορ νος οι ς ΚΣ ΎΥ αν ον »- τ. νὼ ὦ νυ κ΄ «ἢ πώ, ἀρ σι οὖ «ἢ» δ σ! ζ΄ συ νένοννο Ψ 

μ“““ὌᾳΚᾳὌΨΨΨΨΕΣΥΣ πὰ δον ΓΕ Σοὶ λον τσ Ὴς αἰ νυ“ ρα σα. ΟΣ ὁ ΕΣ ΨΕΎΎ ι  ϑ᾽) .. ὁοῖ δὲ “ἂς ον 

- . ὦν .«.«ὧζ ." Φ τ ν" να αὐ.» «40. δὰ, -- Φ᾽ - "9 ὄν ζῶν Ἂν ἦν δ᾽ γν 7’ τ σ᾿ κι. - “- -.ὦἦ ἃ βο  ΦΡ ΟΣ Υ, 

-- . νἱ 
. 

συ ΨΥ ον δδο “ἂψ ...«- “5 “Ὁ ΨΥ Ὁ 

-- 

ΓΙ ἐ. ΓΙ “»«ς, ιν - 

Γ 

ἁ ΠΣ 

-. . 
ῳ. 

μ 
4: 

Ι 
-- 

. -- 

εὐ, “4..ὁὦ....α ..Φ4.,25  ,δὯερῳ͵ΑΑαλκ,φΦ 
᾿ 

παῖσαι ὦ Φου ξ τον κασι». 44 να ο ΝΣ ὁ...» »᾿ -«΄- . 
ν᾿ » 

πο τος τ ρυπτς ααιναν τἀ σι α εὰ φετς στ 
«ὸ ..»..ὦ 

" 
ΩΣ .- »Φ ὁ, “««,.» ὅ. .ς ἃς .-.. . 

᾿ αν κα «΄ῳ ῳ ΟῚ φδν ---966 ΄ν ΩΣ γὰς ὥισ αὐ τα ἢ ᾿ῷ 
ὡς ν 4:- ΟΣ τα ὕπο ὡΦΡῸς - Σ παν» ΚΞ Όν πα δ δου δϑοδὲ 

Υ 

ΠΣ -.--- ΓΤ Σ δ σόν νον ΚΝ 0ΦΦ0{{, 

᾿ 
, ΡΤ ΞΕ ὩΣ ἈΝ τλνν δ. ὧν Ὁ 

Φ λυ» αν ́ς ὦ 
4»... .,.0 ὦ.“ 

νῶν “-- Φ 

Ὁ. Ο,- “Ὁ ἘΣΎ 
-᾿“Ὁ 

. 

Ὁοοὦ τ 
..-αὖὦν τὖὐ΄΄““α ν»»--ἰς. «ἀμ σαν σα βάσανα τος ΟΣ ΟΡ 

-“. γὸο...- -» ““-....ἰὄ ΜΌΝ νος 
πιο »Ὁ᾿ «ὐο σόν φυσι 

ἴω» ππῃφῃΦοο “ἰδ δὺς 

-»»ὅ. Ὁ...» να». δ, πο “π...-.. 
.“ «ἀπο πὰ ὅς σι “ᾳ0}0Οὐπ’΄πὐὐ σαν. ας 
ψω ο, “πτ:Ἠήλωτ -- ““.,- “ὦ 

νας 

"Ὁ. στα Ὁ 
αι ψ ΠῚ. .“ὕ0. 

΄“»“πΠόῇ  πν“-“---““-δ 

΄“-.ττ--΄--. 
--».»..» οὐ ΘΑ ὦ -οὦὦ. “τὸ 

ἂᾧν». ὦν ὧν ΘΒ. 

θα “9 ὥστε ὃ δ ασισι.. -ων΄' 

παρέΠ5-Π..--ὖ «“α ᾿. 

ν ᾿ οὖν.» πῶ ᾿ -....» πων“ 

» Ὡο'ΠΠ’πτ’ρ“ ιν’ τὺ....0...»...-.- -. Ὁ» “Ψ«“.“ὐονῷἜἔἂἔέΨζ
νεν δα  Φο σὐσσ ὦ -- -κ.ακἰοκονοοσο πδ΄ σπν0.».ὅ 

“ἴα... ὅ«Ψ’ ν ΦὋπο».ὕϑὐιὐ  ΠΠΕἘΕοἜσ δα. ὦ 
0 “ὦ πα’ .,,,....6. "τ -“ὧὦ» “ἡ σ΄ πὸ . “.»»..ὉὼΞ-ὸ ὦ “-- «αν ὦ πο Ὁ 

----“«“σφ ὦ.» οἱ. ““͵το ον πο φ ων ἀμαδυνει» πα... σον ον δ' “Ὁ που “ὐὐϑον “ποκα «ὁ Θνοϑναα 

ιϑ-- “2 τ 5... Ὡππταστὴς ᾿πνν φο ..»» -.» ὁ... .-.6 ὅν» 
“ραν ον το 

"-- ας 

-«»“ὡ““Ὅ“ἃἕμλυερῃ: .- ΦΊ  π ἀρ σπασὸ 
5. 

4 ““ν'όφρφ. ὩΣ 

οψ πὶ αὶ“ «- - τ,’ .... 
--..-«-- 

. 
Ε Ἀ 

---.-ὦἰ Ὁ» πὰὶ 
- ΦιΡρο. δ νυ ον -»»- 

-«“-. ὃ ὕἍῃὩν Ψ. “ὠνια, κα τ “Ὁ - ὕπο πΠ πὸ 

πω»... ... ὦ ῳ.. τ.’ σν-ὦὁὃὄ......ὁδὦ» ἀρ πγ19 4 

“πὰρ μ-»- ."..“-ὐ δ, σ΄ Φοστ τος γῃ-.... 
ὁωωκαι,» « ὅδ “Ὦ» “οὐδ ἢ. 

“ 4.».. ς“:.εἯεοὐϑι. ὦν. 

-ν«.-.»“Ἅ»ὦ» τ στ 

-“Ὡ ας, σι Ὸ 

--“οἷν. π΄“ Φ͵ὸν “π' .“ 

. “Ὁ 

--«.-- --ο--ς---. 
νφαα, φιλῴν  ὖν Ὁ 

-..Δ.. λλὰςσὐρο,.. αὐ." πα “σαν φ.  τ0- Ὁ ππὍὍἜρλως σον ὡν»πραν “..“νὉ.. οι ππ σῖν ψῳ» “ὦ κοοπΦρΦἕΨἔἝΨἌΠσΠπ“Ππ - 
οὐνῳ “Ὁ. -.-ἘἌἀἔσοι“π --“» 4 . 

-.».,ὧὐ » 
Φ .».» Ὁ... ...“{ὸ 
ὼς δ ὁῸ 

᾿ Ὁ ἀἐμρορὌὝὃῳἋὉ -“---» ὦ» 9... "δὰ: 

“-αὐ͵όκοεν “ὉΞ: 

ποῖ» Φ.- ον 
-Ὅν...»».«ὕὦ. Ὁ 

» ὅς. οὐδ ί 
- 

»»» 4, ΄ῳὦὁὦυὡ-ὐὦὁὁἝὁὌ8ἄαμαε 
ρα νυν ὧν - 

᾿ “Ὡαὐωδωυσε Ὁ, σ΄ ὦν. 5 τὸ τὐροπποοσ 


